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كلية الطب/جامعة بغداد697.6ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمهدي ابراهيم نعيم حسين1151941012077

كلية الطب/جامعة بغداد604.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد هللا امير طاهر حسين2102041030013

كلية الطب/جامعة بغداد603.4اعدادية الحريري للبناتاحيائيسماء عبد الجبار عبد االمير حاتم3132042117158

كلية الطب/جامعة بغداد602.6ثانوية المتميزيناحيائيعلي موفق محمد غريب4132041016080

كلية الطب/جامعة بغداد602.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب عبد الكريم حسن علي5132042117132

كلية الطب/جامعة بغداد601.4زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيابراهيم محمد احمد عبد الكريم6142041010002

كلية الطب/جامعة بغداد601.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينورا حسن لفته شكر7182042275098

كلية الطب/جامعة بغداد601.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسن علي حسين عبد هللا8212041002034

كلية الطب/جامعة بغداد601.0زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعمار قاسم محمد عجه9142041010065

كلية الطب/جامعة بغداد600.8ثانوية المتميزاتاحيائيروان صدام غيدان عبد الرضا10142042094057

كلية الطب/جامعة بغداد600.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عبداالمير طاهر محمد11142041007089

كلية الطب/جامعة بغداد600.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغدير رائد عبد الكاظم سعدون12102042115098

كلية الطب/جامعة بغداد600.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيلميس عباس منكاش بداي13142042100127

كلية الطب/جامعة بغداد600.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيبان احمد مهدي وناس14142042112012

كلية الطب/جامعة بغداد600.0ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء عالء عويد بدع15112042113031

كلية الطب/جامعة بغداد599.7الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطه طارق جاسم حسن16102041002078

كلية الطب/جامعة بغداد599.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيياسر رائد حسن عبدالرضا17142041007126

كلية الطب/جامعة بغداد599.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيطيبه عبد الكريم قاسم صادق18122042109110

كلية الطب/جامعة بغداد599.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي محمد جواد كاظم19142041007073

كلية الطب/جامعة بغداد599.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم كاظم جاسم20132042131030

كلية الطب/جامعة بغداد599.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الحسين حسن21142042117027

كلية الطب/جامعة بغداد599.0ثانوية المتميزاتاحيائينبأ سليم عبد المنعم عبد االمير22132042108113

كلية الطب/جامعة بغداد599.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء حسن محمد مجيد23102042084014

كلية الطب/جامعة بغداد599.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي الصادق حسين هادي جسام24122041005035

كلية الطب/جامعة بغداد599.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيفاطمه طارق عبد الرحمن عبد الوهاب25142042125038

كلية الطب/جامعة بغداد599.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء نجاح سلمان عبد26102042137047

كلية الطب/جامعة بغداد599.0ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم علي مرزه عبد المجيد27132042104069

كلية الطب/جامعة بغداد599.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيضرغام طه عبد علوان28122041001052

كلية الطب/جامعة بغداد599.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائياسراء خالد حسوني جبر29142042114003

كلية الطب/جامعة بغداد598.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب علي عبد الواحد زرزور30122042109080

كلية الطب/جامعة بغداد598.7المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميسم امين مهنا مرزوك31102042078189

كلية الطب/جامعة بغداد598.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيالمؤمن باهلل فراس الئق حسن32132041020030

كلية الطب/جامعة بغداد598.4زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيطه وسام صفاء رشيد33142041010049

كلية الطب/جامعة بغداد598.1ثانوية المتميزاتاحيائيمينا أحمد شاكر عبعوب34142042094151

كلية الطب/جامعة بغداد598.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيرسل مجيد محسن نبيه35152042041025

كلية الطب/جامعة بغداد598.0اعدادية القناة للبناتاحيائياسيل صالح ناصر حسون36132042072004

كلية الطب/جامعة بغداد598.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيعال باسم سلمان عيسى37132042100083

كلية الطب/جامعة بغداد598.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيفاطمة جمعه محمود عباس38112042114072

كلية الطب/جامعة بغداد598.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيطه احمد مهدي حسين39142041042023

كلية الطب/جامعة بغداد598.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيزهراء حيدر سليمان علوان40112042085026

كلية الطب/جامعة بغداد598.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرسل وسام خالد حسين41142042104028

كلية الطب/جامعة بغداد598.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم تركي حماد42142042112060

كلية الطب/جامعة بغداد598.0اعدادية حماة للبناتاحيائيرواء محمد عباس هاشم43112042084072
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كلية الطب/جامعة بغداد598.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء مهدي حسن حسين44212042160013

كلية الطب/جامعة بغداد598.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك محمد ابراهيم خماس45132042117053

كلية الطب/جامعة بغداد598.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين علي ماجد مطرب46142041048018

كلية الطب/جامعة بغداد597.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيساره هيثم رؤوف احمد47122042109091

كلية الطب/جامعة بغداد597.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد مصطفى سليم48102041048038

كلية الطب/جامعة بغداد597.6الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد نبيل شناوه حمزه49102041028029

كلية الطب/جامعة بغداد597.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي حسن صبيح حديد50142041007064

كلية الطب/جامعة بغداد597.2الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد االمين يوسف محمد خلف51102041002148

كلية الطب/جامعة بغداد597.1ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيرضا كمال عطوف عيسى52132041037039

كلية الطب/جامعة بغداد597.1الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمصعب احمد عبد الباقي احمد53112041045057

كلية الطب/جامعة بغداد597.1الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد رعد علي حسن54102041028015

كلية الطب/جامعة بغداد597.1الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمحمد مهدي سمير عبد الوهاب عبد الرزاق55142041046038

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفرقان خالد جاسم محمد56102042084028

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيايوب قاسم زريج هجيج57232041051024

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيايه ليث فارس احمد58142042104011

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي جاسم حسين علوان59212041025014

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه ماجد كاووش وهيم60282042078074

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم عامر عبد هللا عويز61142042196087

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمروان قحطان مهدي عباس62182041141083

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيطف عبد الحسن مذبوب دهيل63222042113113

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم هاشم حسن64132042118212

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيطه محمود عبود صالح65112041054015

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد كاظم حاتم66152041071398

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيشمس عبد الحسين عباس شذر67152042049059

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيطه صالح محسن عبد68112041151026

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيكرار حكمان سايه مير نوروز69152041011121

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائينبأ محمد شاكر محمود70102042137100

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا فاروق حميد ذياب71232041027028

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرقان سعد مناتي مهودر72142042111217

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيزيد عمار ابراهيم محمد73142041169016

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأيه حسن اهليل اطريفي74132042105010

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيآيه خاشع شاكر عبد الرحمن75102042119001

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمهدي منتظر عادل علي76212041026044

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيروان واثق عصام حميد77232042132039

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيرامي رياض خلف احمد78112041050007

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي مجيد79132041003050

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيطيبه عباس جاسم سيد80132042098110

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد هللا صالح هادي صالح81142041169024

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد يوسف رحيمه عكال82222041023072

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيمنار هادي عواد فزع83142042221023

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم عبد84132041031033

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية النضال للبناتاحيائيياسمين علي مجبل محمد85102042102051

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيوالء محمد جواد كاظم86122042082045
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كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعبد هللا يقظان علي حسين87222041036186

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعقيل احسان عبد علي حسين88112041203121

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسنين محسن حساني ظاهر89112041049015

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين خليل كريم عبود90222041053033

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية السياب للبنيناحيائييوسف سعدون عبد الحسين سعد91132041030109

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياالء مؤيد علي رضا92132042118017

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيربى مازن عبد القادر صالح93132042078010

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الرحمن سلمان94132042099034

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية حنين للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد علي95132042104055

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمد حمد عبد هللا محمود96212041282094

كلية الطب/جامعة بغداد597.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيالحسن احمد ذياب حمادي97122041022016

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية بلد للبناتاحيائيطيبة رياض عبد االئمة جاسم98182042176139

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس عالء حميد جليب99262041027076

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيحراء حسين محمد فاضل100212042093024

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسين باسم محمد كاظم101272041001268

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين عماد سعيد عباس102272041005047

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك حسن كريم عبد الرضا103122042094057

كلية الطب/جامعة بغداد597.0الخارجياتاحيائينبأ كامل عناد علي104122042401094

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمروه علي نجم عبد المجيد105142042196081

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائييوسف محمد سالم محمد106102041048044

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية عنه للبناتاحيائيزهراء بديع خيري رحيم107192042200012

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيساره محمد محمود عناد108102042097039

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيافنان علي ديوان علوان109292042094007

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيحسين صكبان وحيد محمود110212041058008

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين باسم جمعه عبدل111262041038016

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائينور هادي طعيمه وزير112222042421120

كلية الطب/جامعة بغداد597.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيعلي محسن علي كاظم113102041200027

كلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيالمرتضى احمد غزاي جميل114192041316004

كلية الطب/جامعة بغداد596.8ثانوية المتميزيناحيائيوسيم رشيد حمود حمادي115112041010142

كلية الطب/جامعة بغداد596.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياية كمال كاظم علي116122042109013

كلية الطب/جامعة بغداد596.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرند رضاب منصور حسين117122042109050

كلية الطب/جامعة بغداد596.7ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة حازم علي حسن118142042094114

كلية الطب/جامعة بغداد596.6الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيساره أيمن محمد رجب119102042100059

كلية الطب/جامعة بغداد596.5الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيالحسين مازن عبد الرحمن عبيد120102041002032

كلية الطب/جامعة بغداد596.4ثانوية المتميزيناحيائيبركات نعمة عباس هاتف121132041016020

كلية الطب/جامعة بغداد596.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمدباقر جاسم محيسن ناصر122142041007102

كلية الطب/جامعة بغداد596.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه جميل شاكر علي123132042121168

كلية الطب/جامعة بغداد596.3ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتانيا موسى ابراهيم حمدان124112042067028

كلية الطب/جامعة بغداد596.1الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمقتدى مهدي صاحب امين125112041045058

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيأسامه مشتاق مبارك ميرزا126142041022010

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمنار عبد المهدي جبار جياد127142042134153

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيحنين قيس حسين مرعي128112042102013

كلية الطب/جامعة بغداد596.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد خالد ناجي عمران129142041018156
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كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق محمد جياد130132041041003

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية المتميزيناحيائييوسف نصير عبد هللا مهدي131132041016126

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية المتميزيناحيائيسجاد ايوب بهجت نوحد132132041016042

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه ضياء عامر زاير دايش133142042111041

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيرانيه زيد قحطان حميد134142042112035

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينبأ علي حسين عليوي135142042078109

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياسيل خالد فخري صالح136192042178004

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور سهيل عبد هللا سلمان137132042101091

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيليث صفاء العيبي صالح138122041170033

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعبد الخالق احمد صالح دواي139212041059028

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيدالل علي فاضل كاظم140122042082012

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيلبنى عدي علي عاتي141132042117206

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيهمام كاظم ابراهيم جرو142102041026249

كلية الطب/جامعة بغداد596.0المنصور- ثانوية المتميزات احيائيتبارك هدير حميد محمود143102042078037

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمحمد عادل ياسين عسكر144122041202141

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيزيد عصام غالب حمد145102041026096

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى علي خليل محمد146132041020183

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطه خالد عبد القادر ناجي147102041017034

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيرواء جمعه محسن نعيمه148132042133016

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمسره عمار عسكر لعيبي149132042071129

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية االنام للبناتاحيائيعائشة ياسين ابراهيم حمد150212042135071

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرحيم حسين151102041025011

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين احمد منصور حسين152232041009031

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيكرار خليل ولي مراد153152041011123

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين عبد الرحمن سالم شنيور154282041001033

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيزيد قصي جمعه احمد155102041016019

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية االالء للبناتاحيائيريم هاني علي مهدي156212042189008

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد بسام صبار عبد الكريم157212041039004

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيسلطان عامر عفات وهيب158192041067013

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأنسام علي هادي شكر159182042231001

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمقداد خضير جياد جيثوم160292041002163

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس علي ياسين جبار161262041009071

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمنار محمود علي جويد162142042134154

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيتأويل خالد صدام عبد163282042051015

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسين عامر محسن جاسم164262041044012

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائينور الدين سهيل خليل حمد165182041123031

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزهراء حسين احمد علوان166262042108048

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمود احمد حميد167202041056021

كلية الطب/جامعة بغداد596.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب فاضل جبر كاظم168122042107129

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحوراء نجم الدين عبد االمير درويش169212042125023

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية الحجة المنتظر للبنيناحيائيامير عبد هللا غالب ناصر170242041007006

كلية الطب/جامعة بغداد596.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعلي ابراهيم خليفة ابراهيم171122041002019

كلية الطب/جامعة بغداد595.8اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد صباح ابراهيم172152042080117
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كلية الطب/جامعة بغداد595.8ثانوية المتميزاتاحيائيطيف معمر طالب فليح173112042113092

كلية طب الكندي/جامعة بغداد602.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيبينات علي ناصر عكاب174222042185017

كلية طب الكندي/جامعة بغداد599.0اعدادية فدك للبناتاحيائيبان سامي عبد المهدي عبد هللا175212042156009

كلية طب الكندي/جامعة بغداد598.8المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم مهدي نوري كسار176102042078178

كلية طب الكندي/جامعة بغداد598.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدهللا عادل عبد جواد177142041007052

كلية طب الكندي/جامعة بغداد598.4زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد عالء جميل عبد178142041010012

كلية طب الكندي/جامعة بغداد598.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيمريم ماهر حميد جاسم179132042284053

كلية طب الكندي/جامعة بغداد598.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمصطفى خورشيد محمد جمعة180152041017070

كلية طب الكندي/جامعة بغداد597.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيايمن زياد محمود يوسف181142041007020

كلية طب الكندي/جامعة بغداد597.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد العزيز قاسم مزحم ساهي182182041127033

كلية طب الكندي/جامعة بغداد597.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكاظم مزهر جدي زويد183142041018134

كلية طب الكندي/جامعة بغداد596.7ثانوية المتميزاتاحيائينور علي رحيم علي اغا184142042094163

كلية طب الكندي/جامعة بغداد596.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياسراء محمد فالح تايه185152042060001

كلية طب الكندي/جامعة بغداد596.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيكرار عامر سلمان موسى186262041012121

كلية طب الكندي/جامعة بغداد596.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن محمد امين جمعة عباس187172041124038

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرقية عبد الحسن جبر جابر188152042057025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد علي كاظم حسن189142041007011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي فهد تركي صالل190132041020121

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيماهر طه احمد عبد السالم191132041020144

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية التراث للتعليم االساسي للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم صريصر192262041061010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء فاضل ابراهيم علي193122042102033

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد جمال حسن علوان194212041054006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيامجد عبد الحميد مجيد ابراهيم195112041006012

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمرتجى محمد خلف لفته196152041005119

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي عزيز مال سلمان197262041012103

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي صباح دلول نزاري198212041034068

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0الخارجياتاحيائياية عصام محرب مهدي199132042401019

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصدوف غالب عبد اللطيف مزيد200102042083011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيرضا سعد نزال كنيدح201112041004038

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب مؤيد يوسف نزيل202152042054138

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسين اسد علي اكبر203132041031012

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد جعفر صادق عبد الكريم204152041011071

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائياحمد رياض سلمان جودة205152041006001

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيهاجر صالح مهدي جلوي206122042135034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد صدام حسين علي رضا207212042102096

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائينور الشمس كريم كاظم مهدي208112042101050

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمه غزوان حسين علي209132042072067

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائينور خضير حيال مايع210142042190030

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيسجاد عالوي حسين نجم211112041021032

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمهدي صالح كاظم فاخر212132041012143

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمروة علي حنين حمود213132042100102

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر صبري عبيد214142041042026

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية فدك للبناتاحيائيفرح فاضل نصر هللا محان215142042070112
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي السجاد حسين جبار محسن216132041014012

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد كريم سلمان جبر217142041008084

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينور الهدى حسن محمد خزعل218142042066107

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان لهمود زويد219262042144046

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء حويش فليح حطاب220132042071008

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء قيس سوادي كاظم221132042071078

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيساره عادل رضا مصطفى222142042149034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيساره قيس محمد علي عبد هللا223142042105035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد علي مصدق كريم صادق224142041017103

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائياريج حسين غازي لفتة225142042117004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية الصمود للبناتاحيائياسراء صباح حسين علي226142042101003

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمنتظر عبد النبي محمد حسن227142041019115

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرويده عبد الكريم عبد هللا كاظم228242042108054

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة معتز كريم حفيف229142042104052

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيآيه محمد حسين عبد الرضا230142042078002

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.7الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن اياد رشيد عبد العزيز231102041028178

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.7ثانوية المتميزاتاحيائيزينب مهدي عباس كويم232132042108058

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حامد محيسن خلباص233142042094062

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.5ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي اسعد عامر234132041016104

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.3ثانوية المتميزاتاحيائيصفا احمد محمد قاسم235132042108072

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.3ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حميد داخل عاصي236142042094054

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.2ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حسين علوان محمد237132041016056

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيتبارك محمد عاجل عناد238242042094025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مخيلف عطيه239262042144038

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيزيد مزهر طعمة شمخي240132041054020

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمعتصم احمد مطشر نجم241112041049105

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشهد احمد رشيد صالح242112042074048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسين سالم حسين جبر243242041168016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمينا رزاق قاسم والي244132042100115

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيطيبه عالء حسين علي245132042100077

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيبسمه قاسم خيري عباس246132042110006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيفاطمه رعد عبد الحسين جلوب247122042231078

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية القناة للبناتاحيائيحبايب علي احمد علي248132042072020

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيام كلثوم سفير عبد الحسين راضي249132042099005

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حسين علي سرحان250132042070102

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهاله فخري صبري مجيد251212042097140

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيحيدر مناف عبد هللا وادي252212041260005

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد مرتضى خلوفي كناوي253262041012056

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيرسول ثامر حمزه ترف254262041205036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعائشه عامر عجيل عبد255262042083068

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمنار حسن اعناد كاظم256122042094252

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين محمد محمود جواد257212041052034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه طالب جمعه عبد258122042107168
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيعبد هللا حسن شوكت حميد259212041067013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيفاطمه احمد عبد هللا بريسم260212042072003

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات علي فائق علي261272042056040

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفل قاسم عامر جلو262142042140047

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي جميل كاظم بني263142041036024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيتبارك عبود شندي سلمان264142042100037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائييوسف محمد حسن شلش265132041012157

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينب نوفل خيري شكر266102042101060

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمصطفى مظفر مكطوف المي267222041019205

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيهدى خالد كريم اهوين268152042054307

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيافنان رائد مردان حطاب269142042091003

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى حسن احمد حريفش270232042271506

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيبراق احمد صباح علي271142042104013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيالحسن مازن ناجح عباس272142041023010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر خماط رحيم273142042114013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيغدير علي موسى بدر274142042117052

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيلينه محمد ياسين حسن275102042118104

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء خالد حمدان276102042131016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمروه بشار يحيى عباس277142042069054

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الزهره عاتي278142042112037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي جالل طعيمه كنداح279222041002187

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.8ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيطه محمد عبد هللا نعمان280132041257032

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.7المنصور- ثانوية المتميزات احيائيصفا علي سامي صالح281102042078136

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينادين امير مراد علي بشير282132042121217

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.5ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد سالم شامخ جالب283132041037006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرسل حسن حميد عبيس284272042077034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن عباس صادق عبد الكريم285132041020042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور الهدى حيدر حبيب مهدي286132042121229

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيغاده سامي معروف عبيد287142042089044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمؤمل جواد كاظم عبيد288262041012126

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيبيداء حازم شهاب احمد289112042192010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيفاطمه سيف مظفر قاسم290132042087019

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيلينا رعد عبد هللا طاهر291122042107188

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيكوثر وليد مزهر واحد292132042092066

كلية طب االسنان/جامعة بغداد594.0ثانوية سومر للبناتاحيائيمالك محمد رمضان محمد293142042072117

كلية طب االسنان/جامعة بغداد593.0ثانوية سومر للبناتاحيائيرقيه مهند مناتي فليح294142042072035

كلية طب االسنان/جامعة بغداد592.2الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عمار محمد مجيد295102041028143

كلية طب االسنان/جامعة بغداد592.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين هادي جسام296102042223062

كلية طب االسنان/جامعة بغداد592.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيبان ياسر عبد الجبار صالح297102042139004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد592.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيميمنه نبيل نوري نجم298132042071134

كلية طب االسنان/جامعة بغداد591.4ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء احمد عاصي حمد299142042094032

كلية طب االسنان/جامعة بغداد591.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروه وليد وهيب حمد300102042115123

كلية طب االسنان/جامعة بغداد591.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبان غيث عبد هللا محمود301142042134024
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد591.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيشيماء ماهر صاحب كاظم302102042116032

كلية طب االسنان/جامعة بغداد591.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعماد الدين صكبان حسين عليوي303212041022037

كلية طب االسنان/جامعة بغداد591.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمريم احمد شاكر زينل304142042095073

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.3الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمهند اكرم فيصل حسين305102041028177

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيميس مؤيد صادق كروك306142042086063

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمالك عمار محسن غازي307152042047119

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية االمال للبناتاحيائياهات علي عبد هللا سرحان308112042070012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية النجاة للبناتاحيائينبأ سالم عوده مدهوش309152042042096

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيالضرغام ميسر غريب محمد310152041020004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيحيدر محمد جعفر صادق311142041046013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عالء عبد الحسين دلول312132041020019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم فالح محسن خنجر313142042111234

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيايوب احمد ابراهيم كريم314132041010023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغفران حيدر اسماعيل حساني315132042100087

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور الهدى باسل حسن عبد االمير316132042091124

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيصادق جعفر حسن شامار317152041006058

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزينة حسن عبد شكر318212042137089

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسالي علي رحيم علي319292042085108

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمصطفى عباس رحيم محمود320212041059053

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيثقلين حسين سلمان محمود321212042140062

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عمر عبدالحسين علي322142041007095

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.6اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه صباح حامد رسن323132042070184

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.4ثانوية المتميزاتاحيائيسارة مصطفى شاكر عبد324112042113077

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.4ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب هيثم عبد الحسين كاظم325132042134018

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.3المنصور- ثانوية المتميزات احيائيايه رضوان احمد ياسين326102042078022

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.2ثانوية ايالف للبناتاحيائيهدى عبد المجيد حميد خلف327142042105080

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.2ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيطيف مسلم مشهول عبيد328152042057044

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.1المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسما حسن هادي كريم329102042078122

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيبراء اياد ياسين ناجي330112042062019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعمر سمير جندي عبدي331142041027055

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية فدك للبناتاحيائيهبه قاسم عبد جعفر332212042156078

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيحسن عبد الرحمن سعيد شاكر333312041070042

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0الخارجيوناحيائييوسف عماد يوسف محمد334132041400070

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0ثانوية راوة للبناتاحيائيماري عبد الرحمن نافع اعبيدو335192042145045

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيكوثر حسين فرحان عباس336122042230122

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم جاسم محمد خلف337132042098137

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه صباح عدنان حسين338142042111173

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور الهدى ياسر خالد ابراهيم339132042130060

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي اسعد كاظم واحد340142041036021

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائينور الزهراء علي اسماعيل سلوم341132042115015

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد تقي اسعد خلف جاري342152041005103

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيآيه عماد محسن محمد343132042093006

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيساره نزار عايش مخلف344212042115014
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي السجاد احمد ناجي كاظم345112041049042

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه علي مهدي عباس346122042117030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينور عبد الخضر جبر رهيف347152042055122

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيلينه انمار عبد الرحمن عبد الستار348132042131047

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب حسين كاظم حيدر349152042060008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.9ثانوية المتميزاتاحيائيشمس نبيل عدنان عباس350132042108071

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.8ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه مهدي عبد الحسين ابراهيم351142042094037

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.8ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي حسين علي حسين352112041050013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.7الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي حيدر عادل عبد األمير353142041046020

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.6ثانوية المتميزاتاحيائينور محمد عبد علي عباس354112042113143

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.6الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم امجد عبد محمد355102042100099

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحنين كريم عليوي اسماعيل356132042121050

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.5ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمدامين عباس محسن زبون357142041007101

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنار باسم علي يونس358132042121208

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.4ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيربى وليد عبيد عبد الحسين359142042129023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.1الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيياسمين سعد سهام جميل360102042100128

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه امين جبار عباس361122042090058

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0اعدادية األمل للبناتاحيائيرشا عامر عدنان علي362112042065058

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيمالك سعد فاضل جواد363142042141012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيغدير محمد طالب ضايع364122042102060

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا جواد365122041002032

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي رياض خليفة حسن366212041085064

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0ثانوية حلوان للبنيناحيائياحمد خضير عباس خلف367212041055004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمرتضى نور كاظم محيسن368122041170041

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسن علي فرمان حسن369212041011028

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينور محمد عبد الرضا شنيتر370152042051173

كلية الصيدلة/جامعة بغداد597.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزينب صكبان عبد الحسن حنتوش371212042294099

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيطيبه احمد علوان تقي372122042094170

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبنت الهدى حكيم جلوب شذر373122042112037

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيافنان فاضل جليل كوين374152042044005

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمنار عبد المنعم ابراهيم مصطفى375132042091105

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن صبيح محمد حلبوص376152041004016

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه صدقي جميل حمودي377142042078051

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.8الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيعائشه عمار طارق مجيد378102042100080

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيطيبه عماد حسن علي379232042126062

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسجى باسم يوسف محسن380152042061012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد جمعه محمد احمد381212041033095

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمرتضى حسين محمود احمد382212041063064

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزبيدة راسم درويش مساعد383212042171016

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء ابراهيم جواد كاظم384212042122017

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل شاكر محمود385142042196028

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية السكري للبنيناحيائينبأ عقيل احمد حسين386212042046020

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسبأ نائر عادل اغضيب387212042139120
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى احمد حردان محمد388102041020168

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد رحيم حسين389262042144079

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايه احمد درب كناوي390262042120024

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيهديل معد عواد اسماعيل391212042184020

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزبيده عبد الودود حسين حمد392212042178102

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمنار محمد خميس محمد393132042281133

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب محمد جاسم محمد394112042071060

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية عدن للبناتاحيائيحنان احمد عبد الفتاح حسون395132042106015

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيأيه منتظر عباس طاهر396132042099004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ سلمان حسن خضير397132042105054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيجاسم فاضل عبداللطيف داخل398142041001007

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيغسق لؤي بالسم حربي399142042100104

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيلينا حسن محمد كاظم400152042054225

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حاكم ثامر فرحان401142042136046

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهاجر حسين علي سعيد402142042111279

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.8ثانوية المتميزاتاحيائينور اياد خالد اشرف403142042094160

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعباس علي صاحب خداداد404132041037048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.7االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف فارس ياسين جاسم405132041010053

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.7الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيهمام هيثم فالح عبد الباقي406102041002179

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.2ثانوية المسرة للبناتاحيائينور ياسر فايق خزعل407112042193046

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيانفال عالء حسين طراد408262042074009

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية بلد للبناتاحيائيحوراء عبد هللا عبد االمير فاضل409182042176066

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية المودة للبناتاحيائيمريم رافع عبود كاظم410212042132045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد اياد عدنان احمد411212041002128

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسن علي شاكر نوري412212041054036

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبريدة وائل عبد الرحمن احمد413212042137030

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية بابل للبناتاحيائيسجى عادل سلطان زيدان414122042095025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيأيه بديع الزمان خالد سليمان415202042118006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفرح علي قاسم كاظم416122042107183

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيبتول يونس عبود برغوث417212042100023

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيقنوت رعد خليل قادر418212042137130

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيتيما عماد ماجد نعمه419282042054007

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمنتظر ماجد كاظم حسون420132041011048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن خضر احمد حمد421232041289029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمصطفى جمال صالح نجم422192041020065

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد هيثم ادهام عبعوب423132041010012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيآيه مهدي جاسم عونه424102042123004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيسنا محمد حسين محمد جواد عبد الباقي425142042112055

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور احسان كمال محمد نوري426102042119081

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم يرجانيك روفائيل كسبار427142042078100

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور موفق جهاد جاسم428212042138158

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عبد الحافظ عبد الحسن علي429142041012022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية فدك للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم احمد عبد الرزاق430142042070106
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا نبيل طالب خلف431142041027045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعثمان محمد سلمان مطر432232041292022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيسهام زعالن حميد عون433262042250300

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه محمد حمزه علي434142042076110

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد فيصل برغش تايه435132042071097

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيشهد حميد حامد دعدوش436142042136040

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب علي فيصل حميد437152042052035

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحنين ماجد اسماعيل احمد438102042093009

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهديل احمد سعيد نعمه439152042044212

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور صباح كاظم سلطان440212042097134

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعباس نعيم حسن سفيح441222041099025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيدانيه ماجد يحيى عبد الوهاب442102042137029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيكوثر عامر صالح علي443142042111222

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء محمد كريم عيدي444152042056051

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايالف كامل لطيف علي445212042098033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد محمد هاشم علي446292051002047

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيميس علوان عزيز حمادي447192052188032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد فاروق حسين اسد448192051125018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيالحارث مثنى صبيح محمد449102051048003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0ثانوية النبوغ للبنينتطبيقيعثمان طه عبد مخلف450192051039007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيعلي طالب محمد كاطم451122051001021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيديما هشام عبد هللا جميل452132052078002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم عدنان محي الدين مجيد453102052117037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياحمد طالب محمد عليوي454222051001003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد535.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيساره جاسم داخل ظاهر455102052096025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد532.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد زيدان حسين نعمه456282051001007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيايهم فرات وهب سطاي457272051033007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي جليل عبد الرضا كاظم458142051048050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد قاسم فريح عواد459112051058153

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عماد حسن سلمان460102051025012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيبراء رياض عبد الهادي جاسم461192051013013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياتطبيقيمسره عمار جميل عاكف462132052227003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيزينب عماد كاظم خضير463112052103025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد493.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسجاد علي سامي عواد464102051013052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد493.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيجعفر محمد داخل عجيل465152051003007

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائياماني عدنان صالح مخلف466112042134002

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عادل محمد دهام467122042105073

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمي مثنى حسين احمد468112042114098

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.5الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسنين محمد توفيق469102041028102

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيالكوثر عالء عبد الحسين دويج470242042088006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.3الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيطه عامر عباس سعيد471102041028083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عادل نوري حسين472272041001202

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس صحن بديوي473262042132104
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيسليم صالل سليم عبد الرسول474122051039004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0ثانوية المحسن للبنيناحيائييوسف عادل كريم احمد475212041225048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي عبد الحسين حماد صالح476232041011037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيحسين عالء مبدر محمد477142041042012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان حمادي جاسم478102041053008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحمزه ثجيل بديوي479222042394038

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه رياض حنون محسن480132042118205

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيالحسن علي عبد المجيد كله481102041026048

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيعلي محمد فاضل حسن482212051067026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي غازي فيصل طاهر483132051055040

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد470.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيزين العابدين علي حربي مصبح484132051002032

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.0ثانوية المالذ المسائية للبنينتطبيقيمحمد فاضل مصطفى ابراهيم485212051283012

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد455.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيايمان علي محمود عبد حمود486112051004024

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد453.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيتبارك علي حسين عطيه487112052105007

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد451.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيزينب احمد كاظم احمد488102052120022

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد447.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر سهيل حميد صالح489102051014070

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد444.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعدنان قحطان حمودي حسون490112051016083

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد443.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيإيالف احمد رشم رحمه491112052114005

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد435.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسين يوسف حسين هادي492102051029012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد470.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزينب صفاء عبد الزهرة كريدي493112052110021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيعذراء احمد منسي مرعب494152052047032

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين مهدي عواد495112051017029

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد459.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد سعيد عمار عزت محمود496102051020181

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد457.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن طه محمد سعيد497142051022018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد455.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيشهد احمد لطيف رزوقي498102052119016

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0اعدادية البتول للبناتاحيائيآيات ضياء طالب كاظم499112042072002

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيرافع ثامر خضير سليم500142041151002

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعمار شهاب احمد سلمان501322041010055

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقياحمد علي نعيم ابراهيم502142051042004

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد497.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيساره حيدر طالب عبد الرضا503102052116018

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد478.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيحسين حسن حسين محمد504112051026019

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد477.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب عامر نصيف جاسم505132052091024

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد475.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيمروه احمد محمد عبد علي506152052054037

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد471.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد القادر عالء عبد الحسين عبد هللا507132051005035

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.4زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى عامر نوري جبر508142041010084

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيمزدلفه عدنان مبدر جاسم509232042123114

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد سعدون خضير عبد هللا510222041058116

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمرو موفق عثمان عبد511192041114078

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمهدي نزار مهدي صالح512232041020402

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياكرم عامر محمد عبد السالم513102041016012

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر ريسان زليف عزيز514222041098057

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمؤمل احمد رحيم محصر515132041030068

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.2ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيفيض الرحمن عبد االمير كريم موزان516142041202056
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قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد اسامه علي كاظم517262041001004

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عبد الحسن علي518182041006143

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيفاطمه حامد وهيب جاسم519112042217055

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب جواد عبد الكاظم مجيد520252042096259

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيحسين لقمان ادريس محمود521202041259349

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد حسين رجب522192041015042

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمؤمل باسم رحيم راشد523232041253110

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيمحمد جبير كاظم زرزور524142051052012

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيامير يوسف حبيب لفته525122051031023

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيساره لؤي عدنان حسون526132052099019

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن محمد جاسم محمد527102051026035

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعثمان محمد عدنان عبد الجبار528102051019068

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيهاشم ليث عبد الكاظم ذياب529102051026126

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيرسل عبد حمزه عبد530142052077013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقياسامه هادي شهاب حمد531192051111002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيعلي صباح خلف عباس532142051056012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيعلي صالل سليم عبد الرسول533122051039006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحسن احمد جويد سلمان534142051009067

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى كامل كلنتر محمد535142051017104

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيكوثر محمد سوادي كاظم536112052112031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار حيدر مهدي اصغر537122051030110

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الرحمن رائد طالب موسى538102051019051

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيحمزة علي جبار حسين539142051042015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي احسان علي عبد الكاظم540132051012071

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0ثانوية المبدعات األهلية للبناتتطبيقيدنيا حيدر جابر محمد541132052135003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقياحمد ستار كريم حسن542192051009006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد محجوب عبد الحسن زيدان543122051011033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيهاني وسام هاني عبد الحسين544252051205140

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيكرار احمد عبود جاسم545132051018024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيأحمد ضياء عزيز صايل546112051021004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعلي حسن عبد علي عباس547212051005016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقينجم رضا عبود جعفر548212051002111

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعيسى محمد راهي عيسى549122051031113

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيصديق عبد الناصر خليل ابراهيم550182051002031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرسول داود عبد الرزاق551192051020089

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0ثانوية الشطرة االهلية للبناتتطبيقينور الزهراء جليل حسين عويد552222052129003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمرتضى علي حسين ثامر553272041036099

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.7زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمؤمل محمد حنش سلمان554142041010069

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيشهد فراس لطيف عبد هللا555132042117172

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيسرمد فهد عبد الهادي عبد الرحمن556102051043018

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى احمد عباس حميد557132051030097

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيسجاد علي سوادي هاشم558152051002031

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0اعدادية األمل للبناتاحيائيشروق عدنان ناصر محسن559112042065111
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قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.8الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياحمد محمد محمود جاسم560112041045006

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمنه علي حكمت مهدي561132042072079

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان عمر صبحي رشيد562102042117046

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبه عبد الرزاق حسين عبد هللا563112042070099

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0ثانوية حطين للبناتاحيائيدعاء اسماعيل عباس محمد564142042068024

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيابو الفضل محمد اسماعيل مهوس565142041008007

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا عبد القادر أسامه عبد القادر566102041019081

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينبأ أسامه عبد القادر فليح567102042090109

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيعائشه طارق رديف احمد568192042194071

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.9المنصور- ثانوية المتميزات احيائيايه صادق محمد علي عباس569102042078023

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرسل رياض سليم علي570122042109042

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0الخارجياتاحيائيايات خالد حافظ معالك571152042401012

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيعائشه واثق وليد خماس572102042091074

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيضحى علي عامر محمود573112042105090

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيايات ايمن شوقي عبد الباري574142042085001

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد ثائر مهدي خلف575182041347082

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيلينه خزعل عباس خزعل576132042117210

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزينب عبد السالم شاكر طه577102042091047

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيرنا حامد مهدي صالح578142042220042

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عدنان شاكر حمود579192042191105

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم حيدر فاضل صادق580112042074067

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيفاطمه سليم خلف عنيد581132042078028

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.1المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزمرد حسن مالك يونس582102042078077

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0ثانوية بابل للبناتاحيائيشمس ضياء فاضل حمودي583122042095029

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا اسعد شهاب احمد584202041001113

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه احمد محسن حسان585232042088054

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيمينه فراس بهجت عبد خضير586142042114029

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.6ثانوية المتميزيناحيائيحسنين عالء عبد الحسين عبد الواحد587112041010033

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد592.0ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقياحمد اسماعيل محمود محمد588132051020003

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.6ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيعبد هللا هجران فاضل علي589132051037009

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيرغده موفق قحطان داود590112052088005

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.6ثانوية المتميزينتطبيقيعلي مراد فوزي مراد591112051010022

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيأحمد أوس بحر أحمد592102051043002

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقياوس علي سامي رزاق593142051022010

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيحسين يوسف باقر مراد594122051001013

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0اعدادية االمال للبناتتطبيقينهى محمد درويش طالب595112052070041

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد490.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد بدر596232051020090

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد483.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيساره عامر عدنان كريم597122052096015

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.8الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيإيهاب محمد حسين حمزة شكر598142041046002

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينرجس طالب حسون مطرود599132042093134

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0المنصور- ثانوية المتميزات احيائيامنه محمود مرزه مرزوك600102042078014

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيهيا انمار قحطان محمد601142042224153

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينبأ احمد ضياء نصيف602132042098149
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قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيبهاء الدين طالب الزم طارش603132041005012

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد564.5الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مهند طه محمد604102041002160

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد564.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعبد الرحمن ماجد طه ياسين605112041045034

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب رعد جاسم محمد606142052140026

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقييوسف قحطان قحطان عبد هللا607102051046010

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد475.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيجعفر مظفر عبد الرضا صادق608112051004034

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد465.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيجعفر حسين كامل عبد الساده609232051007018

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد463.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد ابراهيم دحبوش610102051013089

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0ثانوية حطين للبناتاحيائيطيبه احمد عبدالغفور مرداس611102042079024

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى حسن نعمه حوير612152042045101

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهبه نبيل هادي فرج613132042117276

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0الخارجياتاحيائيبيان عبدالرزاق علي مهدي614212042401029

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيكرار جمال عبد الحسين عيسى615142041022071

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0اعدادية التقى للبناتاحيائيترتيل رحيم حسن رسن616112042071025

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0اعدادية االمال للبناتاحيائينرجس صباح حميد عباس617112042070151

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0ثانوية السياب للبناتاحيائيبنين احمد خضير سهر618102042077017

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيساره عبد الستار جبار عبد هللا619102042101063

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء رحيم عبيد كاظم620122042105068

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزينب فالح عبد حسن621112042101024

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0اعدادية األمل للبناتاحيائيمريم عالء عبد الحسين عاصي622112042065156

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيأيه قصي عبد المنعم قاسم623142042095005

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشهد علي خميس عبود624112042067085

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيسهى احمد حسن حمادي625122042084016

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء حسين ماهر حسين626132042093061

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيلينا ستار جبار بريدي627152042046201

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرسل صباح عباس جبار628122042107079

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء ليث خزعل حمزه629122042089049

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيحوراء حامد حسن حاتم630152042080068

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0ثانوية الشباب للبنيناحيائيحيدر محمد عبد مشكور631102041023006

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيرقية خالد اسماعيل جمعة632112042062032

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه احمد خالد طه633132042101056

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيحوراء محمد عبد فرحان634102042097025

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيطيبه بهاء حسين علي635132042100072

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد رافد محمد شاتي636122041031144

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمحمد طالل محمد علي اكبر637112041006059

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعمر ثامر حسن علي638132041005042

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسين مهند عبد الكريم عبد الرزاق639102041013044

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيداليا ناصر ثويني لطوفي640112042062026

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيرضا باسم عبيد حمادي641112041152010

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيوسام صالح عبد الرحمن احمد642132041003066

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبد سالم643142041036019

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيرانيه ياسين خضير بحر644112042106039

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرقيه عباس مهدي عباس645132042091048
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كلية العلوم/جامعة بغداد546.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيكرار حاتم عبد جلوي646102041020139

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره كمال فاضل مهدي647142042133045

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيتبارك شاكر موحان عبود648262042251014

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيسرى سنان صالح مهيدي649102042099020

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0اعدادية االمال للبناتاحيائيشهد غسان منذر محمد650112042070088

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0اعداية المعراج للبناتاحيائيغفران صالح هجاوي عياش651102042113076

كلية العلوم/جامعة بغداد544.3المنصور- ثانوية المتميزات احيائيايه طالب عطشان مريهج652102042078024

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيعلي سعد جاسم واعي653142041203134

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيحنين ثامر كامل فياض654112042140009

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد صباح نوري حردان655102041020018

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعمر فالح شاهين يوسف656192041014086

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرقية بادي هويدي مسعد657142042124013

كلية العلوم/جامعة بغداد543.1ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحيدر كريم جابر كعيد658152041012033

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب عماد وادي صابط659112042077046

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيولدان محمد عبد الجبار رشيد660132042074035

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0ثانوية السياب للبناتاحيائيرسل حيدر شهيد علوان661102042077037

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيامنة رميض خضير حسن662112042068008

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيمريم عماد حامد كاظم663212042172062

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي دلشاد حيدر عسكر664142041023043

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه احمد جواد كاظم665112042077062

كلية العلوم/جامعة بغداد542.1اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسارة بشار عدنان شريف666102042115074

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيايه احمد محمد حسن محمدعلي667122042110012

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عبيد ثامر فرج668262042083078

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيسجى ميثم ناصر حسين669142042066055

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمصطفى خالد فاضل عباس670112041021080

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه سعدون احمد ظاهر671102042101092

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء حيدر طاهر سعيد672232042115047

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0اعدادية البتول للبناتاحيائياية صالح حسان حسون673112042072022

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيبنين رحيم طارش محمد674142042225046

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيآيه حسين مسلم انفيس675152042056003

كلية العلوم/جامعة بغداد540.8ثانوية المتميزاتاحيائيايات انور مصطفى عباس676112042113014

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0اعدادية القناة للبناتاحيائيايه رجاء علي ناصر677132042072010

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرسل محمد جعفر مجيد678122042107080

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0اعدادية عدن للبناتاحيائيغدير رعد شاكر محسن679132042106049

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0الخارجياتاحيائياسيل زاحم قدري محمد680132042401008

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيهدى عبد الرزاق محمد عبد681132042092089

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبراق مجيد حياوي رخيص682142042111047

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمهيمن صالح حسن حسين683132041009048

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز مهند محمد سليمان684142041022046

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيهاجر عقيل عبد حمادي685122042084028

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيساره جبار كريم علوان686102042076012

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0ثانوية عنه للبناتاحيائيمروه معاذ عبدالقهار داود687192042200021

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدانيه حسين عالوي سلومي688142042111081
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كلية العلوم/جامعة بغداد538.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسجاد فالح حسن شنيشل689152041012038

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمنار لؤي كاظم هادي690112042215180

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك علي مسلم محمود691132042070054

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيأحمد حميد ظاهر حمادي692112041032002

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0ثانوية النضال للبناتاحيائيايه محمد عبد الرضا خضير693102042102006

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى صباح عبد الحميد طه694142041022094

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مصطفى صبحي مهدي695112042075060

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيأيناس كريم رحيم عيسى696142042111007

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيصفا عمار طارق محمد علي697112042073060

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد مجيد سمير عبد698102041013141

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد باقر مجيد حميد علي699152041001103

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزينب قاسم رسول حميد700122042087039

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور حسين معارج ساجت701152042048177

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0ثانوية االمال للبناتاحيائيتبارك صباح حسين هليل702142042108033

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيلبنى مظهر حسين علي703122042117033

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0ثانوية العزة للبناتاحيائينور اكرم مالك خضير704112042060028

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر رسول جاسم جالب705152041003034

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيانس جمال عبيس حمود706112042105009

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء صالح سيد قاسم707142042140059

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد نصر سلمان عطية708112041021074

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرونق علي حسين ياسين709132042086042

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيمرام علي رشيد حتروش710112042100023

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ حسين حريز جرو711142042066101

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيبنين ستار جبار مطلق712152042080039

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0ثانوية قوش تبه المختلطةاحيائينبا الفي خشمان سالم713312042062013

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيشيماء عثمان ستار حمد714192042152024

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائييونس احمد يونس جعفر715142041030061

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيطيبة جبار فرج محمد716142042113027

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائياسالم نصر شاكر ناصر717102042137005

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب صبيح راضي مجيد718142042072059

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسهام جاسم طعمه محمود719142042140089

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيايه عامر عبد الرحمن جاسم720102042101018

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء احمد عامر سعدون721142042125021

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسبأ فؤاد نوار اسماعيل722102042095039

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0ثانوية حنين للبناتاحيائيموج لؤي كامل علي723132042104079

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيآيه جمال محمود احمد724122042107022

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيطيبه جبار على هللا جاسم725142042105046

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف كفاح حسين مصطفى726232041020420

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيحوراء هاشم حيال ظاهر727142042074046

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيياسمين باسم رضا يوسف728142042134188

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهدير علي نعمه حمزه729142042134182

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين عليوي محيسن730152041071379

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيايات موفق رحيم مجيد731102042118012
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كلية العلوم/جامعة بغداد528.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشمس عبد القادر احمد شاكر732142042111158

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين حميد مظلوم خليل733122042112040

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيام البنين طالب كطان فلحي734142042076010

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيزينب احمد حسين سعد735112042062047

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيادريس جهاد محمود منصور736142041018014

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمالك عماد عباس سعيد737142042133070

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغفران صبحي ابراهيم محمود738132042118198

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب حسين عبد هللا رسن739122042112111

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيشمس عامر موسى حسين740112042109067

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيتقوى عامر عبد هللا نجم741102042223028

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيانمار علي جواد محمد742192041114022

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0اعدادية القدس للبنيناحيائيايسر قحطان عطية محمد743102041014009

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدعاء رحيم هادي عبد هللا744102042120034

كلية العلوم/جامعة بغداد523.6الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياواب عباس فاضل حسن745102041028041

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة سلمان حبيب فرهود746142042074116

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمينا عمار نياز رضا747142042111250

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياالء ياسين رشيد علي748112042068007

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسما مازن جمعة كاظم749112042149036

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايات علي جابر عبد750142042111029

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي عبد الكريم صالح مهدي751112041058089

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيدينا ظافر عبد الخالق عبد الكريم752112042114036

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائينبأ محمد عبد الحسين علي753122042087078

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى حسن جبار راضي754142042110146

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء سعد جعفر عبد الصاحب755132042118062

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى حسن هاشم شيال756112041049096

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياالء هيثم سوير يسر757132042070025

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيايمن طارق جبار علي758192041011029

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيتبارك سعد بدران هالل759112042103014

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينرجس حسين كاظم حسين760152042047130

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياسامة خالد حسن ابراهيم761102041026038

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0اعداديه االنوار للبناتاحيائينبأ طارق مرعي فرحان762112042085056

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفل اركان عبد الكريم عبد763132042071059

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيطيبه قاسم عباس علي764152042040100

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم عدنان وحيد محمود765212041058017

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيزهراء موفق ستار رشيد766182042206012

كلية العلوم/جامعة بغداد514.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينبأ احمد مكي مشيمش767152042057073

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0اعدادية حماة للبناتاحيائيسبأ جمعه جاسم محمد768112042084107

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمنتظر حسين محسن جاسم769152041017079

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمسلم حسام الدين مسلم عباس منصور770102041003039

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0اعدادية النهار للبناتاحيائيرفل شاكر فريح نزال771112042127014

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياسامه محمد نجيب حمادي772102041013022

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيجنه نعمان منذر وهبي773102042090031

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيوداد مهند امير جواد774112042064090
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كلية العلوم/جامعة بغداد510.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية اكرم كاظم جاسم775132042118088

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0اعدادية األمل للبناتاحيائيغدير حاتم عبد سرهيد776112042065127

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0اعدادية األمل للبناتاحيائينرجس احمد حسين فرهود777112042065166

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء علي مطر عبد الصاحب778132042092032

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائييقين محمود جباري حافظ779102042115176

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعبد هللا احمد نايف محسن780262041059057

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0الخارجياتاحيائينور الهدى حمزه عباس علوان781272042401156

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحسن محمد عباس سلمان782112041026046

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيرنا منير رشيد علوان783102042131014

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيآية حسين عكار داخل784152042054005

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر جاسم محمد785132042131042

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيسيف الدين احسان شاكر عزيز786252041009121

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية األمل للبناتاحيائيبتول قاسم شريف جبر787112042065026

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عادل وهب عبدي788142042111119

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0ثانوية البخاري للبناتاحيائينور عبد المنعم عبد هللا صالح789122042108063

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0اعدادية يافا للبناتاحيائيطيبه شاكر عبد الصاحب شاكر790132042107099

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيبنين حاكم كاظم شنيف791122042231016

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينرجس فراس زهير جعفر792142042103057

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0ثانوية سومر للبناتاحيائيتبارك حامد حسن جواد793142042072022

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0ثانوية االمال للبناتاحيائيتبارك رعد علي خضير794142042108032

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0اعدادية البتول للبناتاحيائيعائشه محمد حميد عبد795112042072098

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرشا ابراهيم محمد علي796102042091039

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيثريا كريم عبد الحسين عبود797142042085007

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0اعدادية النجاة للبناتاحيائينبأ حسين أشعيل جرمط798152042042094

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0اعدادية النصر للبناتاحيائيتقى خالد جواد كاظم799122042112049

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيسجى احمد حسين ناهي800102042110061

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيسجاد مهند يونس عباس801142041182030

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء خزعل فاضل عبد هللا802142042108066

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيسجاد عصام عباس فاضل803132051030044

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيدعاء عمار ناجي عبود804132052118020

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقياحمد رياض حسون محمد805122051030006

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيمالك محمد راضي قاسم806102052096036

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيحوراء عاصم حميد كاظم807132052106004

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيكوثر حسن حمادي هندال808132052283035

كلية العلوم/جامعة بغداد497.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينبا حيدر عنيد عواد809122052094105

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيايه مجيد بالسم عويد810142052140007

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيداليا حارث زهير عبد األمير811112052065018

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيزينب عباس محمد مناتي812152052044020

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيلبنى حيدر معيوف مطرود813112052072031

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيزينب سالم حميد حسن814112052215035

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيحوراء عالء سامي عبد العزيز815112052076009

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيامامه فؤاد صبري محمود816112052072002

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمهد انمار مهدي صالح817112051021125
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كلية العلوم/جامعة بغداد475.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد يونس عبد818192051009034

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيادم حاتم عبود كشكول819142051015015

كلية العلوم/جامعة بغداد465.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيغدير صبيح هاشم محمد820142052105015

كلية العلوم/جامعة بغداد464.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن خالد حسن احمد821112051058034

كلية العلوم/جامعة بغداد464.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيلبنى طه عثمان احمد822102052117035

كلية العلوم/جامعة بغداد462.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيمريم صفوك رشيد عباس823122052096022

كلية العلوم/جامعة بغداد460.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيرسول خضير جوده جسوم824241951036037

كلية العلوم/جامعة بغداد459.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيالمصطفى حاتم عبود كشكول825142051015016

كلية العلوم/جامعة بغداد459.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمهند قصي عباس محمود826132051005087

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء جالل غضبان الزم827122052105021

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقييوسف اسعد عبد الهادي شرهان828112051021131

كلية العلوم/جامعة بغداد450.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيايه جمال كامل عباس829112052062006

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقيرشا نزار سهيل نجم830112052134004

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد امير منطق ضياء الدين831112051049002

كلية العلوم/جامعة بغداد447.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقييونس عبد الناصر جمعه عبد هللا832122051020022

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينور الزهراء عبد الكريم مهدي حسوني833122052094111

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيريم اسامه عبد القادر عز الدين834122052093013

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0الخارجياتتطبيقيمريم عمار فيصل نجم835122052401033

كلية العلوم/جامعة بغداد444.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب وعد رزوقي عبد السادة836152052048041

كلية العلوم/جامعة بغداد444.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيرائد علي مصطفى عباس837112051049044

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيفرح كاظم خلف عباس838142052149009

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيزين العابدين سجاد محمد علي عبد الحسين839142051018046

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيمصطفى فيصل حميد سعيد840212051067037

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيمريم فراس موفق خليل841132052072022

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيحسن كاظم عبد العباس عبيد842122051206016

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيايه محمد هاني جاسم843142052099005

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيسجاد كريم جودة رميض844142051017039

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيضرغام كاظم ناصر هاشم845282051022065

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزينب عادل عبد االمير جازع846142052074022

كلية العلوم/جامعة بغداد431.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيعاليه نايف مالك عبد علي847122052087011

كلية العلوم/جامعة بغداد431.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيايه فرج جواد فرج848142052135001

كلية العلوم/جامعة بغداد431.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمصطفى عماد علي حميد849142051015061

كلية العلوم/جامعة بغداد431.0الخارجيونتطبيقيمصطفى محمد جليل مجيد850122051400042

كلية العلوم/جامعة بغداد428.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد جاسم851102051019099

كلية العلوم/جامعة بغداد428.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسين محمد نصيف ربيع852102051029011

كلية العلوم/جامعة بغداد428.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقياشرف طاهر صالح عزيز853142051047010

كلية العلوم/جامعة بغداد427.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى نصر فاضل مطلك854132051030100

كلية العلوم/جامعة بغداد427.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الواحد حمادي عباس855162051357306

كلية العلوم/جامعة بغداد427.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيسيف محمد فيصل مغير856142051015028

كلية العلوم/جامعة بغداد426.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقياحمد حميد رشيد حمادي857102051202005

كلية العلوم/جامعة بغداد422.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيحيدر علي اسماعيل خليل858102051014033

كلية العلوم/جامعة بغداد421.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيحارث حازم عبد نعمة859112051023006

كلية العلوم/جامعة بغداد420.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد نزار علي ياس860122051006005
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كلية العلوم/جامعة بغداد420.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيشيماء محمد علي محمد شلكة861112052215042

كلية العلوم/جامعة بغداد419.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعباس محمد دعير هاشم862132051014019

كلية العلوم/جامعة بغداد419.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيريام ناظم احميد كاظم863112052067019

كلية العلوم/جامعة بغداد418.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفاطمه محمد علي حافظ جواد864132052091048

كلية العلوم/جامعة بغداد416.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيرانيا حازم ابراهيم حسن865112052149008

كلية العلوم/جامعة بغداد415.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقييوسف علي خان باوه جوامير866142051042050

كلية العلوم/جامعة بغداد414.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيموج رعد عبادي حسين867122052088024

كلية العلوم/جامعة بغداد414.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الصاحب منصور طعمه868162052450004

كلية العلوم/جامعة بغداد413.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيفاطمة محمد سلمان سبع869112052112029

كلية العلوم/جامعة بغداد412.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقينور ثائر جاسم عزيز870112052105034

كلية العلوم/جامعة بغداد412.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيابراهيم غانم عذاب عبد الحسين871112051004003

كلية العلوم/جامعة بغداد412.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيفاطمه عماد عبد العزيز حسين872122052108013

كلية العلوم/جامعة بغداد411.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيعائشه عبد الرزاق اسماعيل عبد هللا873102052077018

كلية العلوم/جامعة بغداد410.8ثانوية بابل للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد شهيد874232051021019

كلية العلوم/جامعة بغداد409.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيحوراء جواد كاظم خليف875142052099007

كلية العلوم/جامعة بغداد409.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين منقذ كاظم عبد876112051058055

كلية العلوم/جامعة بغداد408.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيالحسن هيثم سالم علي877112051016016

كلية العلوم/جامعة بغداد408.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيسجاد يونس حسين علي878112051033015

كلية العلوم/جامعة بغداد408.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيذكرى صالح مهدي عبد الزهره879162052236006

كلية العلوم/جامعة بغداد407.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيمريم زهير عالء الدين فهمي880102052099014

كلية العلوم/جامعة بغداد406.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيسجاد علي عبد الهادي رسن881122051032038

كلية العلوم/جامعة بغداد406.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيطيبة احمد صالح مرعي882112052068028

كلية العلوم/جامعة بغداد405.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيشهد ضياء علي مكطوف883312052063011

كلية العلوم/جامعة بغداد405.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمحمد كريم هالل حميد884262051014051

كلية العلوم/جامعة بغداد404.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحوراء علي كامل كاظم885112052109017

كلية العلوم/جامعة بغداد404.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيغفران اياد خلف حسين886102052091028

كلية العلوم/جامعة بغداد403.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي خليل خالد علي خليل887132051010054

كلية العلوم/جامعة بغداد401.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الرضا عبد االمير888112052109043

كلية العلوم/جامعة بغداد401.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرحمه مضر حسن محمد889102052091010

كلية العلوم/جامعة بغداد400.0ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقيحسين داود رسن خليفة890112051040008

كلية العلوم/جامعة بغداد400.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيريم حاتم ذاكر عبد هللا891132052095012

كلية العلوم/جامعة بغداد399.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمرتضى غانم حسن عبد892112051018119

كلية العلوم/جامعة بغداد399.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعلي فؤاد عباس مالكي893112051008043

كلية العلوم/جامعة بغداد398.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم طعمه محسن894282051016108

كلية العلوم/جامعة بغداد398.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيطارق ماهر عبد الحمزه عبد المنعم895112051058084

كلية العلوم/جامعة بغداد397.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمحمد طه جعفر صادق896112051016103

كلية العلوم/جامعة بغداد396.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيفهد محمد عبد الجبار حسن897142051018087

كلية العلوم/جامعة بغداد396.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيطيبة كاظم نوري خماس898142052079045

كلية العلوم/جامعة بغداد394.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيتبارك علي حسين علوان899142052133007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد469.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيامير رائد عبد الرضا صالح900112041058024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد468.0الخارجياتاحيائيفاطمه عبد الواحد دعير ساهي901142042401133

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد426.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمريم شاكر عطيه عبد902142052134016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد415.0ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد قاسم عكباية903142051187004
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد396.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقييوسف رائد عابد عبد الوهاب904102051203049

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد396.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمينا ثابت محمود نجم905142052145068

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيهديل حيدر محي لفته906112042108088

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0اعدادية البتول للبناتاحيائيسحر منذر حسين مكيل907112042072078

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيسجى ماهر عدنان ناجي908112042114058

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية االخالص للبناتاحيائينور كاظم علي راضي909112042112113

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد521.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك محمد صالح مخلف910102042110027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية األمل للبناتاحيائيطيبه جعفر محمد علي توفيق911112042065120

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0اعداية الهدى للبناتاحيائينور احمد غني حسين912142042077072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيحنين رحيم نوعي حسين913122042090015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيرقيه محمد خلف خورشيد914142042099018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد512.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائياالء عبد الخالق حسين محمد915142042107005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيرسل عمار عبد الرحمن رمضان916112042062031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين هادي سلطان917142042079020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيبراء قيس طه حسن918102042090027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد507.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيزهراء جبار خضير عباس919112042218032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيايناس صباح حسن ريحان920102042109017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزينب عقيل شنون حميد921152042056058

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد علي922122042094107

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرسل طه كريم جاسم923112042133023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية النصر للبناتاحيائيساره خضير عباس موسى924122042112136

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد503.0اعداديه االنوار للبناتاحيائينبأ عدنان ثلج حبطي925112042085057

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد503.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيايمان ثامر عبد الستار عبد الرحمن926102042090019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد503.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه اسعد محمود جاسم927122042087061

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمنال احمد محسن شعيل928122042112226

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيايمان عادل عدنان سهيل929112042118004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآيات سعد خلف سلمان930132042118022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0اعدادية النصر للبناتاحيائيتقى احمد عبد علي931122042112048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم خالد غسان عدنان932122042088018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه عدنان غني ناصر933122042087064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيكوثر عبد الحميد عوده خلف934152042041065

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيدانيا نشأت سالم داود935112042104020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيجنات محمد يوسف عطيه936142042076032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب عودة ردن محيسن937142042074077

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك نوري عطا هللا عبود938122042098030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيفاطمة ماهر فرحان عناد939212042353004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد492.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسلمى حازم سلمان حسن940142042111157

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد491.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين عبود بطي941142042220051

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد490.0ثانوية السياب للبناتاحيائياستبرق محمد حسين عالوي942102042077007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيسلسبيل عالء احمد ابراهيم943102042110068

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيانوار حبيب مطير نفس944142042066011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب محمد اسماعيل حسن945122042121011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيمالك عالء نعيم رزوقي946192042372020
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيبركه جمال عبد الحميد حسين947122042096007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزينب صالح حسين علوان948102042131020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيتامار واروجان نوبار كرابيت949142042078013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيامنه صدام كاظم علوان950122042094016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائييقين يحيى عبد الساده عباس951142042134190

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيصلوات حسن عطا شفيق952132042115012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم عماد فزع مانع953152042042090

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينبأ حمدان محمد جزاع954102042083016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد483.0الخارجياتاحيائيايه علي حسين محي955122042401012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء محسن رضا حسين956112042065084

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائينواره عبدالرزاق نعمه جبر957122042087080

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه شاكر محمود شنه958152042044156

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد481.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيالزهراء عطوان محمد مكي959142042193005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسبأ عايد خلف فندي960112042133032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيطيبه عبد العزيز كامل قنديل961142042069048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيرؤى احمد شحاذه علي962122042020039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد433.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيخنساء باسم مرزوك حمادي963112052084008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد430.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيلمى محمد علي صالح964102052155010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد424.1الخضراء- ثانوية المتميزات تطبيقيرانيه نوفل عابد خلف965102052100006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد423.0الخارجياتتطبيقيشهد حسين حمد نعمه966122052401028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد413.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيمرح حارث راضي جاسم967142052196015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد401.0اعدادية رقية للبناتتطبيقيصفا مهند رحيم نايف968112052069009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد400.0ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيتبارك جاسم محمد زغير969142052109002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد399.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيمالك ايمن محمد حسين عبد هللا970122052089037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد398.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقينسرين جمعة جهلول ليوه971112052112036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد398.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء بالل عادل احمد972142052107010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد397.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيشهد حسين عون حسين973122052118033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد391.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيايات عقيل عبد الحسن سلمان974122052094011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد391.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيرانيه حسين دريب حسن975112052068016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد390.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيمينا احمد احمد عبد976102052090019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد384.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيافتخار عدنان محمود فارس977112052103001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد382.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيمها عبد السالم محمد علي978112052062036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد382.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيغدير سمير عبد اللطيف جعفر979122052118036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد382.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيجوانة احمد حسين عودة980112052068014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد380.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيامنه نصير ابراهيم حمد981142052068003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد380.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيميديا عماد كاظم خضير982132052070039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد379.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيميس عالء محمد حسين983112052065055

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد378.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقينور رائد رشيد اسماعيل984112052112039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد378.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيسجى حسين مصطاف حمادي985142052067007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد377.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيهمسه حسين عالوي كاظم986112052108055

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد376.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسكينه عقيل محمد حمزة987102052110054

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد372.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيمنار عدي عبد عون دهش988112052084039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد371.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيزهراء ثائر قاسم سيد989152052050010
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد368.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتتطبيقيزينب هيثم زهير حميد990142052114004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد368.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيمروه سمير علي عبد الرضا991142052104019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد367.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقينبأ ناظم حامد عبد هللا992262052126021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد367.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيرقيه رياض علي حميد993112052064013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد366.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيهدى عبد الكريم اسود مطلق994112052083013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد366.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيهدى محمد حازم أحمد995112052065062

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء نزار خزعل جاسم996142042078043

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايه سعد محمد امين محمد997112042114010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين فائق محمد حسين998142042140030

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيرقيه زكي محمد عبد الرزاق999102042098006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسرى نجيب كاظم محسن1000142042080035

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمروه خالد زيدان سرحان1001142042080061

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد453.0اعدادية جرير للبناتاحيائيصابرين علي غازي حاتم1002122042089066

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد440.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء حسين عويد سلمان1003142042074060

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد438.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك منير وهاب محمد1004102042141016

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد387.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفاطمه مالك علي مجيد1005142052079052

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد384.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيجنان علي جواد كاظم1006112052066006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد382.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقينورس عبد الجبار خليل ابراهيم1007102052109029

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد374.0اعداية المعراج للبناتتطبيقييمامه محمود مظهر خميس1008102052113036

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد372.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيايمان شحاذه محمد احمد1009122052230007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد371.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقياية حسن عبد هللا جابر1010112052109004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد369.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيفاطمه نبيل ابراهيم حسن1011142052076043

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد367.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيمريم عالوي عطا هللا طوقان1012112052072033

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد363.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيتبارك سعد ماشي كامل1013142052099006

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيسبأ سالم جميل حسن1014142042081022

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيفرقان جبار عذاب عبود1015112042112089

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية االنفال للبناتاحيائياسراء خليل ابراهيم حماد1016102042101004

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد381.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيزهراء حميد محسن خلف1017132052106014

كلية القانون/جامعة بغداد545.0اعدادية القناة للبناتادبيزهراء كامل أغالي مامكه1018132022072015

كلية القانون/جامعة بغداد540.0ثانوية االعتماد للبناتادبينبأ عادل عبد سريح1019142022191057

كلية القانون/جامعة بغداد539.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيهدايه احمد نجم عبود1020112022136091

كلية القانون/جامعة بغداد536.0اعدادية القناة للبناتادبيريهام ثامر نافع امين1021132022072014

كلية القانون/جامعة بغداد531.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب فؤاد عزيز محمد1022142022095035

كلية القانون/جامعة بغداد530.0اعدادية عدن للبناتادبيأيات احمد يوسف عبد الحسين1023132022106007

كلية القانون/جامعة بغداد528.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيايالف محمد عبد الحسن حمودي1024122022087012

كلية القانون/جامعة بغداد528.0اعدادية االمل للبناتادبيوالء عبد هللا حرز عماره1025142022144039

كلية القانون/جامعة بغداد527.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الجبار خالد كاظم محسن1026102021027027

كلية القانون/جامعة بغداد527.0اعدادية الهدى للبناتادبيرفل عبد الرحمن اسد عزيز1027152022047034

كلية القانون/جامعة بغداد524.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرنين حسين محمد علي1028152022050033

كلية القانون/جامعة بغداد523.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسرى منذر سعدي محمود1029132022086038

كلية القانون/جامعة بغداد521.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيداليا محمد عبد علي جاسم1030112022089023

كلية القانون/جامعة بغداد521.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب هادي زغير حسن1031142022075140

كلية القانون/جامعة بغداد521.0ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم حامد كاظم حمد1032132022075028
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كلية القانون/جامعة بغداد520.0اعدادية الفرح للبناتادبيزهره سمير عباس سلمان1033142022125012

كلية القانون/جامعة بغداد519.0اعدادية النجاة للبناتادبينبأ رحيم قاسم جبر1034152022042082

كلية القانون/جامعة بغداد517.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبياالء جاسم علي فرج1035142022146003

كلية القانون/جامعة بغداد517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيلينا علي ياسين مهدي1036122022134142

كلية القانون/جامعة بغداد517.0اعدادية البتول للبناتادبينور الهدى باسم حسن عبادي1037112022072121

كلية القانون/جامعة بغداد516.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمرتضى علي كاظم حويزاوي1038152021003095

كلية القانون/جامعة بغداد516.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيمريم عزيز حربي عبد العال1039112022104065

كلية القانون/جامعة بغداد516.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيساره رافع حبيب غضب1040132022074023

كلية القانون/جامعة بغداد516.0للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحيدر حسين علي عبد الحسن1041122021018021

كلية القانون/جامعة بغداد516.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي ماضي حاتم سوادي1042152021007175

كلية القانون/جامعة بغداد515.0ثانوية عدن للبناتادبيفاطمة اسماعيل حاتم اسماعيل1043112022094068

كلية القانون/جامعة بغداد515.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعلي سالم داود سلمان1044132021252081

كلية القانون/جامعة بغداد515.0اعدادية االنفال للبناتادبيكوثر احمد سعيد زينل1045102022101059

كلية القانون/جامعة بغداد515.0ثانوية الدورة األهلية للبناتادبياسل عامر عبد الباري سلمان1046112022093001

كلية القانون/جامعة بغداد515.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد صالح حسن ناصر1047142021038011

كلية القانون/جامعة بغداد515.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد حسين عبد الكريم حسين1048132021034120

كلية القانون/جامعة بغداد515.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء يوسف ابراهيم فريح1049122022093018

كلية القانون/جامعة بغداد514.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياكرم لفته كرز ناصر1050152021007019

كلية القانون/جامعة بغداد514.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن يونس حميد1051112022095083

كلية القانون/جامعة بغداد514.0اعدادية االزدهار للبناتادبيريا غازي فيصل حبيب1052122022090033

كلية القانون/جامعة بغداد514.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحيدر عبد االمير عباس ابراهيم1053112021011031

كلية القانون/جامعة بغداد514.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفردوس سعد عباس خلف1054142022134062

كلية القانون/جامعة بغداد513.0ثانوية االخالص للبناتادبيآيه محمد كاظم اسمير1055122022099003

كلية القانون/جامعة بغداد513.0ثانوية المسك للبناتادبيزينه طالب مجيد حسين1056142022119024

كلية القانون/جامعة بغداد512.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيوالء محمد احمد عبد الحسين1057132022093130

كلية القانون/جامعة بغداد512.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيساره ليث ستار عبد الجبار1058122022087038

كلية القانون/جامعة بغداد512.0اعداية الهدى للبناتادبينور الزهراء عالء حسين عليوي1059142022077052

كلية القانون/جامعة بغداد511.0الخارجياتادبيشهد زهير عبد الوهاب عبد1060122022401091

كلية القانون/جامعة بغداد510.0اعدادية الفداء للبناتادبيساره فاضل قدوري جمعه1061142022100054

كلية القانون/جامعة بغداد510.0اعدادية بلقيس للبناتادبيعال ياسر عبد الباقي خلف1062132022071061

كلية القانون/جامعة بغداد510.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيرقيه عادل جاسب راضي1063122022172004

كلية القانون/جامعة بغداد509.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرنا عبد الستار شهاب احمد1064102042115048

كلية القانون/جامعة بغداد495.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء حمزه محمد علي1065132051018004

كلية القانون/جامعة بغداد484.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقينبأ علي نوري محمد1066132052117052

كلية القانون/جامعة بغداد480.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد فاضل مدلول سيد1067122051032084

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد486.0اعدادية الفرح للبناتادبيمريم منير ابراهيم كاظم1068142022125030

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد478.0الثانوية الشرقية للبناتادبيسناريا علي طالب هاشم1069142022097016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد476.0اعدادية الفرح للبناتادبيآيه نور الدين فاضل عبد االمير1070142022125003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد454.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيزهراء حيدر عبد الكريم عبد الحسين1071112022114018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد445.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي حاكم فيصل جبر1072102021022067

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد445.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء ياسين يوسف جعفر1073112022136039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد444.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء اياد كاظم علي1074112022136032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد439.0ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم كامل فاضل جاسم1075132022097031
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد438.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسن حبيب غازي عباس1076122021200030

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد435.0ثانوية تبوك للبناتادبيشهد خالد محمد خالد1077112022102030

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد435.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين عدنان كطوف علي1078142021201073

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد433.0ثانوية الشباب للبنينادبيابراهيم صباح علي صالح1079102021023001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد431.0اعدادية رقية للبناتادبيسبأ اكرم عبيد دبيس1080112022069022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد429.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيميس عباس خضير حسين1081112022137048

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد428.0اعدادية المحبة للبنينادبيكرار سعد جواد محمد1082112021003025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد427.0اعدادية االزدهار للبناتادبيحوراء علي فيصل علي1083122022090023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد425.0ثانوية عدن للبناتادبيتبارك محمد رضا علي1084112022094016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد424.0اعدادية عدن للبناتادبيحورية عدنان عبد هللا جاسم1085132022106028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد422.0ثانوية الكرامة للبنينادبيمصطفى رحيم محمد صالح هادي1086122021019020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد422.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا نهاد محمد كاظم1087212021038072

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد421.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحيدر ناظم مزعل ثجيل1088152021074040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد421.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبياالء اياد حسن علي1089112022089004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد420.0ثانوية المنصور األهلية للبناتادبينور اياد عباس محمد1090102022081007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد417.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعمر كمال جميل داود1091122021048091

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد416.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيبنين حسين محسن حمود1092142022134018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد416.0اعدادية الداودي للبنينادبيعمر مصطفى محمد علي1093102021029023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد416.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيدانية محمد عبد الكريم جواد1094132022127003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد416.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمنتظر فرج زويد حسوني1095142021009068

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد415.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيسما شاكر محمود علي1096112022217032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد414.0ثانوية الزوراء للبنينادبيياسر معمر كمال خضير1097142021001037

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد414.0اعدادية المعراج للبنينادبيحسن ليث اسماعيل صادق1098112021024012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد452.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيايهم امين ياسين ابراهيم1099222041058014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد419.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي جعفر عبد الصادق علوان1100162051497067

كلية التمريض/جامعة بغداد584.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي عباس علي منخي1101132041045034

كلية التمريض/جامعة بغداد581.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمجتبى هيثم طعمه سلطان1102122041025074

كلية التمريض/جامعة بغداد580.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيناصر حيدر عبد الستار لفته1103132041034043

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الحسين جاسم1104152041006118

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيحماد لطيف جاسم حمادي1105192041054006

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمصطفى محمود سلمان عزيز1106142041013083

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا عوف عبد الرحمن عبد السالم1107212041009141

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياكرم ناصر حسين عودة1108222041098016

كلية التمريض/جامعة بغداد575.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيغفران علي محسن حسون1109192042217113

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمصطفى فراس مهدي عبد1110212041062056

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمحمد سعدي كباشي عنيد1111142041202069

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيغفران ظافر صالح فرج1112122042121022

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه نعمه حنش شبار1113142042111214

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيبالل سعد راضي مشعل1114192041032014

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا جمال قدوري مجيد1115212041030050

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0اعدادية هيت للبنيناحيائيهشام خالد هاشم محمد1116192041014123

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي بشار سالم عليوي1117212041008071

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيكرار حسن جبار دكمان1118142041030043
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كلية التمريض/جامعة بغداد572.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الكريم ابراهيم1119192041021051

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيزينه محمد رشيد عبد الجبار1120112042140016

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعالء الدين وادي رشيد كريم1121212041206020

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب غالب جاسم عبد هللا1122212042156041

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيجاسم محمد حسن محمود1123212041223008

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيسجاد عماد سعيد موسى1124272041036053

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0اعدادية قباء للبنيناحيائيسجاد حميد علي حسين1125152041010041

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيابي الحسن فاضل عباس علي1126152041011011

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد نبيل حميد محمد1127132041008084

كلية التمريض/جامعة بغداد570.4ثانوية المتميزاتاحيائيافنان رفاعي خليل ابراهيم1128142042094011

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيابراهيم صباح محسن جاسم1129182041002003

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيدعاء قاسم عبيد دراج1130282042059039

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمود حيدر علي اكبر اكبر1131212041011097

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي سعد جاسم عيسى1132142041019072

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم لطيف حيدر1133162041354049

كلية التمريض/جامعة بغداد568.5الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد نبيل كاظم رؤوف1134102041028149

كلية التمريض/جامعة بغداد568.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيفالح حسن هويدي عصيد1135142041003074

كلية التمريض/جامعة بغداد568.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء محمد صادج محمد1136152042051086

كلية التمريض/جامعة بغداد568.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد رديف1137142041023062

كلية التمريض/جامعة بغداد567.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمنتظر شاكر توفيق عبد هللا1138172041072031

كلية التمريض/جامعة بغداد567.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعمر حميد حسن علي1139192041337083

كلية التمريض/جامعة بغداد567.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائياسراء جاسم محمد حسون1140102042107001

كلية التمريض/جامعة بغداد566.0اعدادية المهج للبناتاحيائيمروه ثامر خضر موسى1141142042102036

كلية التمريض/جامعة بغداد565.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيمروه يونس عدوان عطيوي1142192042250020

كلية التمريض/جامعة بغداد565.0اعدادية زينب للبناتاحيائيآيات شنيخر عوده زغير1143142042110003

كلية التمريض/جامعة بغداد564.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء ناطق قاسم حسين1144212042100060

كلية التمريض/جامعة بغداد564.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمة رسول سلمان شريف1145142042090076

كلية التمريض/جامعة بغداد564.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيسجى احمد عباس ناصر1146132042133026

كلية التمريض/جامعة بغداد563.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايثار احمد عليوي حسين1147112042074010

كلية التمريض/جامعة بغداد563.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيشمس سعد اسماعيل حمود1148112042110056

كلية التمريض/جامعة بغداد563.0اعداية الهدى للبناتاحيائيبراء صالح ياسين محمود1149142042077009

كلية التمريض/جامعة بغداد560.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيساره خالد عبد هللا جازع1150142042191030

كلية التمريض/جامعة بغداد560.0اعدادية الرشد للبناتاحيائياالء محمد حسين عبد علي1151132042109006

كلية التمريض/جامعة بغداد558.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم شاكر داخل1152242042136035

كلية التمريض/جامعة بغداد558.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبأ حسين جاسم كاشي1153102042125038

كلية التمريض/جامعة بغداد557.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيشهد وليد رسن جثير1154132042122026

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد527.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم عقيل محمد علي1155142042097048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد507.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد الكريم خالد عبد الكريم غضبان1156122041001058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد483.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد عبد الجبار عبد الصاحب علوان1157132041012006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد477.0ثانوية نون والقلم االهلية للبنيناحيائيبشير عدي ابراهيم غثوان1158112041056004

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد475.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس عبد هللا نجم1159142041042050

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد467.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيلينا خليل حنون شاطي1160122042136071

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد467.0اعدادية العزة للبناتاحيائيهبه محمد ادم الفكي1161122042118075
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد463.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد اسعد محمد علي1162122041201058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد460.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيياسين محمود ناجي مسعود1163112041049114

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد456.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره احمد طالب محسن1164132042101043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد453.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد سالم منادي عبد1165102041022083

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد450.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيحسين شاكر فريح نزال1166112041200021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد447.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسارا نوزات جالل محمد1167132042117139

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد447.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرسم عمر مجيد حميد1168132042079014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد447.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائييوسف سالم عبد الحسن جباره1169142041043018

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد444.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء محمد جمال جاسم1170142042145139

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد530.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي فوزي جواد كاظم1171232041173108

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيحنين علي فاضل عبد اللطيف1172102042223034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد428.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيشكران جواد كاظم مفتن1173141942104045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيمحمد جاسم باصي علي1174231941198042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد407.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيديمه نزار ابراهيم رسول1175122042086011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد403.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطيبه رائد غالب مرزه1176112042080094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينورا محمد احمد حسين1177112042109113

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيحسين مالك عبد االمير كاظم1178242041201013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيسجى تحسين عويد سلمان1179142042074086

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0ثانوية بابل للبناتاحيائيعال محمد عبد االمير محمد1180122042095034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيمريم خلف حسين محمود1181112042108071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم علي خضير حسون1182102042137085

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0الخارجياتاحيائيفرح حسن عبدالخالق علوان1183112042401126

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيساندرا جيمس بطروس اتو1184142042220080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينرجس محمد عذيب عواد1185152042054280

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد ثامر عبد حنتوش1186112041021068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0الخارجيوناحيائيحسين جمعه دعير موزان1187152041400013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعبد هللا هشام كريم حسن1188112041203114

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمنار ماجد عبد الحسين كاطع1189122041202164

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيحوراء عامر حسين علوان1190112042066011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرونق حيدر ناجي عيدان1191132042101029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد364.8ثانوية المتميزيناحيائيرسول منقذ كاظم عبد1192112041010051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد363.0اعدادية األمل للبناتاحيائيسما حسين سلمان كاظم1193112042065108

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد362.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمنار علي حسون زغير1194102042223130

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد361.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف مؤيد علي مهدي1195112041049119

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد360.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسميه رائد صكبان محمد1196102042115080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.4المنصور- ثانوية المتميزات تطبيقيطيبه احمد حاتم طه1197102052078002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيريام احسان فاضل عبد الخالق1198142052125016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيجنات حقي اسماعيل كريم1199112052112010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0الخارجيونتطبيقيحامد عيسى مهدي صالح1200112051400016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد364.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عبيد حمود1201142051201179

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد362.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعبد الرحمن وليد خليل خميس1202112051042008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد360.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيسيف ذو الفقار احمد مجيد1203122051031078

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسماره طالب مضهد مجيد1204132022071057
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كلية اللغات/جامعة بغداد521.0ثانوية المعالي للبناتادبيفرح باسم عبد الحميد محمد امين1205142022127050

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيطه مؤيد نعمان حميد1206122021044045

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0اعدادية بلقيس للبناتادبيهبه نعيم عوده حسين1207132022071087

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيسهى محمد علي حمد1208122022096030

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0اعدادية االنفال للبناتادبيمينا فراس عماد ذنون1209102022101065

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه حسن شاكر خضير1210122022127079

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينرجس مزهر حسن مجيري1211152022046084

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمرتضى كامل عاصي عليوي1212122021170046

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن احمد عبد العظيم صبيح1213122021048017

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0ثانوية الجامعة للبناتادبيمروه صفاء حسين مخلف1214102022091031

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيألق عادل حسن علي1215142022193001

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم عماد علي وحيد1216112022101051

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0ثانوية الجامعة للبناتادبيمروه عمر فتوحي حسون1217102022091032

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0الثانوية الشرقية للبناتادبيسارة احمد عامر خلف1218142022097014

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0الخارجياتادبيفاطمه مناضل محمد حسن1219122022401112

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0الخارجيونادبيخطاب عمر دين مصطفى محي الدين1220132021400032

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0ثانوية الشمائل للبناتادبيمنار محمد حمد عبد الرضا1221142022109060

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينبأ احمد حميد مرزوك1222152022045089

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية االعظمية للبناتادبيبتول عصام علي جبار1223132022073015

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية االنتصار للبناتادبيرفل موفق فاضل ابراهيم1224132022091037

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء حيدر جعفر حسن1225132022070037

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيسدن حسن كاظم عبد هللا1226112022136048

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0الثانوية الشرقية للبناتادبيشمس حميد عبود بداي1227142022097018

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية الرشد للبناتادبينوره علي حسن جعدان1228132022109044

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمصطفى معتصم محمد علي غالب1229112021202068

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءادبيفاطمة مرتضى حمدان عباس1230142022195003

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية اسماء للبناتادبينور سيف فارس سلمان1231112022100030

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيشمس رعد شهاب خطاب1232132022074030

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية المعالي للبناتادبيفاطمه حيدر ثامر عبود1233142022127049

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية البسالة للبناتادبيغدير عبد هللا عليوي صالح1234132022092054

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0الخارجياتادبينور عبد المنعم زيدان خلف1235142022401194

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0الخارجياتادبيزهراء صبري ابو الهيل حسين1236142022401090

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمود عدنان عباس هادي1237132021023056

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ظافر اسماعيل منسي1238102021027054

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية الشعب للبناتادبييقين جمال ابراهيم حمد1239132022098190

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0ثانوية ام البنين للبناتادبيعال محسن امير عبود1240132022080063

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيغسق ود فاضل بنيان1241142022095055

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية التألف للبناتادبيمريم رعد عباس محمود1242102022133051

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمحمد اوس حسون سفيح1243111921180154

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيايه حكمت فوزي كاظم1244112022089010

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيسرى محمود علوان حسين1245122022096029

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية العقيدة للبناتادبيرقيه احمد داود سلمان1246112022074020

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك محمد فاضل حاجم1247142022076025
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كلية اللغات/جامعة بغداد446.0إعدادية المروج للبنينادبيحسين علي غافل حمادي1248142021013030

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد رياض فياض زامل1249142021174077

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعلي رعد عبد المحسن سعد هللا1250132021258020

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيتماره صباح ابو بكر سالم1251112022137006

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسناريا فارس صالح مهدي1252112022087013

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد حسين سلطان محمد1253212021038105

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد عطاء هادي ذيبان1254142021019071

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية سيناء للبنينادبيغيث موسى ملك كمر1255132021019031

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيبنين عبد االمير حسين مذكور1256122022231017

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين حيدر خليل ابراهيم1257212021077029

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء سعد رشك ابو الهور1258132022077026

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيمحمود محمد فائق عبد الرحمن1259132021054012

كلية اللغات/جامعة بغداد428.0اعدادية طه للبنينادبيمصطفى عدنان ابراهيم حسين1260141921177172

كلية اللغات/جامعة بغداد428.0الخارجيونادبيزيد عبد االمير حسن فرحان1261152021400086

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيسبأ طارق كامل سلمان1262132022100025

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياحمد علو عطا هللا حمد1263112021053008

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0اعدادية طه للبنينادبيمؤيد محمد عبد الحسن عليوي1264141921177139

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبياقبال محمد صالح علي1265262022139002

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي عادل فنجان حسن1266151921003070

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيجعفر صادق محمد علي صالح1267132021256009

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيكاظم احمد كاظم عبد هللا1268132021002072

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيقبس فائز حسن نعمه1269102022092020

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيمنار علي عبد الكريم داود1270142022193034

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبياحمد خلدون حماد مشرف1271112021030003

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب عماد طالب سلطان1272142022111027

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0ثانوية الروابي للبناتادبينجمة جاسم طالك عبد1273212022146056

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيايمن برهان جاسم محمد1274132021009029

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء احمد سمير محمود1275102022095034

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياية طالل كامل كريم1276122022134019

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0ثانوية الزوراء للبنينادبيإبراهيم رياض كاظم إبراهيم1277142021001001

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0اعدادية االرشاد للبنينادبيمهدي محمد دويج كعيبر1278282021101036

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب حيدر نعمه كاظم1279142022079070

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحسن لفته جاسم مسلم1280152021004013

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0اعدادية بلد للبنينادبيسجاد سالم فاضل خلف1281182021006017

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي احمد صالح مرزه1282132021023036

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0اعدادية الفاروق للبناتادبيهبه فرج صباح غازي1283102022119034

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0ثانوية عمورية للبناتادبيرقيه حيدر كاظم عبد هللا1284272022098008

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0ثانوية االسوار للبناتادبيزينب حميد عبد جبر1285132022076024

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيطالل سعد جاسم محمد1286112021053066

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيساره نصير رشيد راضي1287142022071043

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيايه رعد فرج محمد1288132022111014

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0الخارجيونادبيبالل محمد كاظم علي1289142021400041

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيزهراء حسين علي معيوف1290112022107007
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كلية اللغات/جامعة بغداد399.0اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد حكمت سلمان هزاع1291112021033004

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0ثانوية النبوغ للبناتادبيديمه قصي حميد رشيد1292102022098005

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد علي كاظم شرهان علي1293132021007048

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيكرار عباس كاظم رسن1294112021202054

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين علي حسين ضايع1295142021019041

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحمزه حسن علي مهدي1296272021038025

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0ثانوية الغدير للبنينادبيعقيل صفاء حسن شقي1297222021050028

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيلنيا كامران ابراهيم عثمان1298132022086056

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0الخارجياتادبيزينب حيدر خضير محمد1299142022401100

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين علي حسن جراد1300102021008030

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد احمد محسن عبد الجبار1301142021005046

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء هيثم عبد عون محمود1302122022127040

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد نبيل محمد علي ياسين1303132021003055

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0اعدادية صفية للبناتادبيمنار هادي ثجيل جحيل1304142022075217

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0اعدادية المستقبل للبناتادبيهديل ايهاب احمد محمد1305112022101063

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0ثانوية المعالي للبناتادبيزينب عبد القادر حميد سعيد1306142022127033

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيرونق حافظ داغر محمد1307122022231029

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0اعدادية االمل للبناتادبيزهراء حسن علي مطر1308142022144012

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه محمد علي حسين1309122022127088

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد ستار دخن راضي1310122021048047

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0اعدادية السياب للبنينادبيسجاد ماجد رحيمه عبود1311112021028051

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0ثانوية السراج للبنينادبيكرار كاظم عبد الرحيم مراد1312282021031020

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيباقر سلمان خلف عبد علي1313152021015019

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين محمد عليوي محمد1314142021030038

كلية اللغات/جامعة بغداد392.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيغدير حيدر محسن ريكان1315152022046065

كلية اللغات/جامعة بغداد392.0اعدادية التعاون للبناتادبيايه حسين طاهر حسن1316112022105011

كلية اللغات/جامعة بغداد392.0ثانوية الزهراء للبناتادبينور صباح غالم جمعه1317132022097038

كلية اللغات/جامعة بغداد391.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمشرق حسين كامل منصور1318142021174087

كلية اللغات/جامعة بغداد390.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيصادق علي اسماعيل مصطفى1319112021059034

كلية اللغات/جامعة بغداد387.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيفهد عماد سكر حمزه1320132021009104

كلية اللغات/جامعة بغداد387.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيفرح رحمن ابراهيم محمد1321132022074039

كلية اللغات/جامعة بغداد386.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه ناظر ابراهيم حمزه1322142022102078

كلية اللغات/جامعة بغداد386.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيعذراء وسام برهم عبد الحسن1323102022106029

كلية اللغات/جامعة بغداد385.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد عباس كاظم حسن1324142021019162

كلية اللغات/جامعة بغداد385.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن هاشم اسماعيل لفته1325122021009061

كلية اللغات/جامعة بغداد385.0ثانوية سومر للبناتادبيعذراء قاسم خزعل هكش1326142022072065

كلية اللغات/جامعة بغداد384.0اعدادية الشعب للبناتادبيرسل عباس حسن عليوي1327132022098044

كلية اللغات/جامعة بغداد383.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيهاجر علي مذكور عبد الصاحب1328122022102097

كلية اللغات/جامعة بغداد382.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسن صالح قيس صالح1329112021017025

كلية اللغات/جامعة بغداد382.0اعدادية التقى للبناتادبينور خالد هادي امين1330112022071103

كلية اللغات/جامعة بغداد382.0الخارجياتادبيضحى غسان حفيري نايف1331142022401137

كلية اللغات/جامعة بغداد381.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمنتهى حيدر باقي تقي1332122022127106

كلية اللغات/جامعة بغداد381.0ثانوية السعادة للبناتادبيزهراء مسعود محسن ضيدان1333142022120020
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كلية اللغات/جامعة بغداد381.0اعدادية الشطرة للبناتادبياديان راجي ناشع مهاوش1334222022161001

كلية اللغات/جامعة بغداد381.0اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين وسام جابر كاظم1335122021034036

كلية اللغات/جامعة بغداد380.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء رمزي ساري مزهر1336142022222047

كلية اللغات/جامعة بغداد380.0اعدادية السياب للبنينادبيعمر مازن جواد كاظم1337112021028092

كلية اللغات/جامعة بغداد380.0اعدادية البيان للبناتادبيرقيه سالم عبد الساده وادي1338102022096040

كلية اللغات/جامعة بغداد380.0اعدادية االنفال للبناتادبيامينه جمال فايز سعيد1339102022101010

كلية اللغات/جامعة بغداد380.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي ليث عبد الحميد فرج1340112021017059

كلية اللغات/جامعة بغداد380.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهناء كامل عبيد حسين1341262022126117

كلية اللغات/جامعة بغداد379.0ثانوية الثائر للبنينادبيعلي حاتم فخري حاتم1342122021011023

كلية اللغات/جامعة بغداد379.0اعدادية النصر للبناتادبيفرح حسين حمزه حسين1343122022112094

كلية اللغات/جامعة بغداد379.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبييقين محمد حاتم جاسم1344152022054105

كلية اللغات/جامعة بغداد379.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه يوسف محمد سلمان1345142022134061

كلية اللغات/جامعة بغداد378.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيهبة هللا حميد جسام محمد1346142022099099

كلية اللغات/جامعة بغداد378.0اعدادية االخالص للبناتادبيسارة نجم عبد الزهرة محسن1347112022112085

كلية اللغات/جامعة بغداد378.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسن محمد سليمان محمد1348272021049022

كلية اللغات/جامعة بغداد378.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيعبد الرحمن اياد عبد الكريم رشيد1349132021033007

كلية اللغات/جامعة بغداد377.0الخارجيونادبيعبدهللا يحيى صبار سليم1350112021400074

كلية اللغات/جامعة بغداد377.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسين جدوع خلف مالح1351142021208031

كلية اللغات/جامعة بغداد376.0اعدادية مندلي للبنينادبيصادق عدنان هادي شبلي1352212021034022

كلية اللغات/جامعة بغداد376.0ثانوية االمال للبناتادبيعذراء حامد جميل ساجت1353142022108042

كلية اللغات/جامعة بغداد376.0ثانوية المأمون للبناتادبييسر ناصر حسين جوير1354102022116013

كلية اللغات/جامعة بغداد375.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياسماء جهاد مطشر عبود1355152022049003

كلية اللغات/جامعة بغداد375.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبييقين جواد كاظم حسن1356222021010060

كلية اللغات/جامعة بغداد375.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحوراء علوان زوير عامر1357142022124019

كلية اللغات/جامعة بغداد374.0اعدادية الوركاء للبنينادبيامير علي دريعم عبود1358112021027012

كلية اللغات/جامعة بغداد374.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبينبأ جاسم سفنديار كمر1359142022147008

كلية اللغات/جامعة بغداد374.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعباس عدي صباح نوري1360212021081026

كلية اللغات/جامعة بغداد374.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيضحى عنيد عريمش عكله1361142022222068

كلية اللغات/جامعة بغداد374.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد االله ياسين محسن حسن1362112021181050

كلية اللغات/جامعة بغداد373.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي نسيم حميد صالح1363122021003083

كلية اللغات/جامعة بغداد373.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد صادق شاكر عبد الرزاق محسن1364122021009253

كلية اللغات/جامعة بغداد372.0اعدادية العزة للبناتادبيرقية مصطفى موسى جعفر1365122022118020

كلية اللغات/جامعة بغداد372.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمؤمل مؤيد عبد االمير جياد1366112021011069

كلية اللغات/جامعة بغداد371.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيأيوب نصيف جاسم محمد1367142021026004

كلية اللغات/جامعة بغداد371.0اعدادية الكرخ للبناتادبيمريم كامل خليل ابراهيم1368102022076035

كلية اللغات/جامعة بغداد371.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيكرار عالء محسن كاظم1369132021024090

كلية اللغات/جامعة بغداد371.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسكينه نجم يد هللا الياس1370112022076073

كلية اللغات/جامعة بغداد370.0اعدادية الغزالية للبنينادبيجعفر صادق عذيب صلبوخ1371102021008017

كلية اللغات/جامعة بغداد369.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيهاجر عامر سعدون عثمان1372132022100053

كلية اللغات/جامعة بغداد369.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيسجاد حيدر حميد عيسى1373212021239009

كلية اللغات/جامعة بغداد369.0اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد عبد الرحمن كريم حسن1374132021042006

كلية اللغات/جامعة بغداد369.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمقداد عماد عمران موسى1375132021253050

كلية اللغات/جامعة بغداد369.0الخارجياتادبيزهراء محمد نجم عبد الحسن1376122022401065
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كلية اللغات/جامعة بغداد368.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعادل ستار عبد الجبار فرج1377112021180070

كلية اللغات/جامعة بغداد368.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمود حامد عباس علوان1378132021034126

كلية اللغات/جامعة بغداد368.0اعدادية يافا للبناتادبينبأ فرحان بشير حسين1379132022107137

كلية اللغات/جامعة بغداد368.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيساالر ياسر جمعه دنهاش1380192022201012

كلية اللغات/جامعة بغداد368.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي خلف جاسم عطيه1381112021017053

كلية اللغات/جامعة بغداد368.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبياحمد احسان نوري صالح1382142021201004

كلية اللغات/جامعة بغداد368.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبنينادبيمصطفى طه ياسين علوان1383132021048006

كلية اللغات/جامعة بغداد368.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين محمد حميدي حسين1384152021008050

كلية اللغات/جامعة بغداد368.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيعلي حسين فجر جمعه1385232021165014

كلية اللغات/جامعة بغداد367.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء باسل عباس عبد1386122022127014

كلية اللغات/جامعة بغداد367.0ثانوية فدك للبناتادبيزهراء علي جاسم فالح1387142022070047

كلية اللغات/جامعة بغداد367.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد رافد عبد القادر مجيد1388152021015099

كلية اللغات/جامعة بغداد367.0اعدادية البطولة للبناتادبينبأ قادر هادي ابراهيم1389102022110113

كلية اللغات/جامعة بغداد366.0اعدادية سبل النجاح االهليةادبيحسين جمال خلف عبد1390262021059003

كلية اللغات/جامعة بغداد366.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمنتظر علي جمال حسين1391122021044094

كلية اللغات/جامعة بغداد365.0اعدادية العراقي للبنينادبيعبد الكريم جاسم كريم عريبي1392102021005032

كلية اللغات/جامعة بغداد365.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس جبار حامد حسن1393142021049034

كلية اللغات/جامعة بغداد365.0اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك عباس خضير حمزه1394102022110033

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسن صالح هادي ناجي1395142021018017

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيذو الفقار علي كريم موسى1396132021008058

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبينبأ اياد محمد سلمان1397232022150005

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيالحسين جميل عباس سلطان1398132021007007

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيامير حسن عباس خضير1399152021011006

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0اعدادية الخبير للبنينادبيعلي سعد سامي هاشم1400112021007068

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيسلوى علي محسن ساجت1401112022077030

كلية اللغات/جامعة بغداد363.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحسن رويح حمزه ياسر1402242021202019

كلية اللغات/جامعة بغداد363.0ثانوية الرواسي للبناتادبيلبنى امين فؤاد محمد امين1403212022177034

كلية اللغات/جامعة بغداد363.0اعدادية التقى للبناتادبيحنين منشد مصحب مهدي1404112022071026

كلية اللغات/جامعة بغداد363.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة زيدان فنجان علي1405142022074077

كلية اللغات/جامعة بغداد363.0اعدادية المؤمل للبنينادبيمصطفى عامر عبره عبيد1406232021060033

كلية اللغات/جامعة بغداد363.0ثانوية حطين للبناتادبيتبارك طالب محمد صالح1407102022079003

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيرضا عماد هامل حاتم1408142021169019

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغسق عقيل عزيز عباس1409122022134123

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيزينب علي فرحان عوده1410142022098017

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي رافد ساجد علوان1411142021009037

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0الخارجيونادبيرامي اسماعيل كاظم صالح1412112021400045

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0اعدادية الفارابي للبنينادبينور الدين مجيد حمزه ناصر1413112021002037

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسوالف شاكر حيدر صفر1414142022095042

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسام خالد كامل حسن1415142021027023

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد جاسم حسين محسن1416232021001059

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى معن عبد االمير عبيد1417132021017104

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0ثانوية الزهراء للبناتادبيايه كريم كاظم ناصر1418132022097007

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0اعدادية البراق للبنينادبيحيدر خالد رحيم عنيد1419152021002053
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كلية اللغات/جامعة بغداد361.0اعدادية السدة للبنينادبيمنتظر مهدي حسن محمود1420232021016077

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0اعدادية الفرح للبناتادبيغدير علي ناجي حسين1421142022125023

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيكريم عبد عبود كفيعل1422132021002078

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي هادي حسين حبيب1423122021200096

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيطيبه عبد الرضا حسين سلمان1424142022095049

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0اعدادية العقيلة للبناتادبيهدى لطيف كريم عبد1425152022040126

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيعبد هللا مهدي عبيد جاسم1426112021201031

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي خميس حمد حماد1427102021017035

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسجى طاهر ياسين حسن1428142022222062

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0اعدادية الهدى للبناتادبينرجس جبار حسون مثنى1429152022047096

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0اعدادية النهروان للبنينادبيحسين جمال كايد حسين1430152021020022

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد فراس عبد المنعم عبد المحسن1431272021017076

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي عادل عبد العالي موسى1432122021047105

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0اعدادية القناة للبناتاحيائياية محمد خضير عباس1433132042072012

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد ميثم نوشي خضير1434232041286024

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيانور منير وطبان علوان1435112041013008

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه غالب عبد خير هللا1436102042093025

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيهدى ثامر سلمان طعمه1437142042125056

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيموج صفاء نوري عبد القادر1438142042105072

كلية اللغات/جامعة بغداد494.8الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيزينب لؤي فاضل ابراهيم1439102042100057

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيأمير عباس موسى عبد الحسين1440272041027002

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمنار ماهر محمود عبود1441142042193082

كلية اللغات/جامعة بغداد468.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد العزيز محمد عزيز مرتضى1442122041001056

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عصام غانم مهدي1443112041010111

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك باسم عبد حسين1444232042087076

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيموده منير عباس صالح1445142042150023

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيايات ظافر حسين نعمه1446152042041009

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيمرتضى ضياء فاضل عبد الحسين1447102041033022

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيحسين عالء كاظم عبد1448112041041003

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيمريم مناضل غانم سرحان1449142052149012

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيابراهيم عبد هللا نصيف صافي1450102051002001

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعمر فتاح محمد عبد الكريم1451212051011044

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيدانيه حسين محمد علي يوسف1452132052075006

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيبلسم قيس سلمان عبود1453122052102004

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير حسين طاهر1454112051009080

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي حسين1455222051299011

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرسل عباس فاروق عباس1456112052074018

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعلي باقر عباس حاجي1457262051002024

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيانس محمد فريد عاصم1458102051042005

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيرقيه وليد حمادي علوان1459102052102006

كلية اللغات/جامعة بغداد390.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيحاتم محمد محمود جاويش1460202051011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0ثانوية العراق للبنينادبياسريسح سليم صافي بديوي1461142021040005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية التضحية للبناتادبيسجى عباس ناصر سلمان1462122022091023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0الخارجياتادبيرسل عبد الكريم كاظم حسين1463122022401049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى محمد عبد كاظم1464132021034142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهبه هللا وليد بدري حسن1465112022077052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0ثانوية عدن للبناتادبيروان علي حامد جالب1466112022094033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0الخارجياتادبينور شاكر حمودي مهدي1467122022401146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرؤى سمير قاسم حسن1468132022086017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي اياد كاظم حسناوي1469152021001077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيايهاب راضي محمد علي1470132021252019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتادبييقين ماجد موشر غانم1471142022198008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0ثانوية المعالي للبناتادبيرؤى اسماعيل خليل ابراهيم1472142022127024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0االنيا-ثانوية بالد الخير االهلية المختلطة تركياادبيامير مجيد حميد ابراهيم1473132021351001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0اعدادية التقى للبناتادبيصفا فاضل ابراهيم علي1474112022071069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0اعدادية الفارابي للبنينادبيزيد ماجد جمعة خلف1475112021002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسجاد حكمت جهاد خماس1476122021044036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0الخارجيونادبيعمار ياسر خميس شيت1477102021400104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعذراء مجيد زغير منشد1478122022134115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0اعدادية فلسطين للبناتادبيبان هزبر عبد الحسن جواد1479102022114003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد حسنين زكي عبد علي1480122021044075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمينا ثامر طالل سلمان1481142022106029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0اعدادية االطهار للبنينادبيعالء عويد عيسى زايد1482222021034016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبياطياف محمد راضي رجابي1483132022281002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد احمد محمد رسن1484142021030089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0ثانوية عدن للبناتادبيرفل رائد محمود عيدان1485112022094031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0ثانوية العال المسائية للبنينادبياحمد يوسف متعب علوان1486112021203032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0ثانوية الكرامة للبنينادبيعلي احمد أكرم كامل1487122021019015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمحمد مجيد نواف خضير1488102021205119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية الغزالية للبنينادبيفضل احمد كاظم عبد هللا1489102021008086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبياحمد سعيد عبد الحميد عبد اللطيف1490112021059009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0ثانوية العراق للبنينادبيبالل صالح حميد منصور1491142021040008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبينديم عبد الكريم كاظم أسمير1492142021049110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0ثانوية السالم للبنينادبياركان هيثم عبد الخضر جاسم1493102021030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0ثانوية طيبه للبناتادبيهاجر قيس عباس حسين1494122022082019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم رياض سعدون محمد1495132022073105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيمنتظر كريم عبد الساده حسين1496262021044054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية حماة للبناتادبيهبه حسين غركان كاظم1497112022084172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0الخارجيونادبيحسين عبدالكريم طاهر نخاي1498102021400033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0ثانوية الخضراء للبناتادبيايه وليد جميل ابراهيم1499102022089005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية العامرية للبناتادبيساره عمار خالد مجيد1500102022118027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيسلمان عيسى صالح حمود1501112021181037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسين باسم جباري رومي1502112021017028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيزيد نهاد عبد الحسن نايف1503122021047060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيداليا عامر عبد الرحمن عبد الرزاق1504102022084008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0اعدادية حطين للبناتادبيرسل منير جعفر صادق1505132022103019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ثانوية االسراء المختلطةادبيشمس دريد سعدون جالب1506112022169003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزينب شالل علي حسين1507102022107026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن عباس كاظم صالح1508142021037042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيعائشة جعفر مصطفى حامد1509102022094036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0ثانوية دجلة للبناتادبيميساء عالوي بحر فياض1510102022095065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحسن هادي خلف سالم1511262021176012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي عبد الكريم جون نتيشه1512152021013062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد حسين ناجي رزوقي1513122021005007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.0ثانوية المعالي للبناتادبيعال عادل فوزي جعفر1514142022127044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياركان صالح مهدي صالح1515112021202007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايات ضياء عباس عبد الصمد1516122022134014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيحسين خالد مخلف محمد1517192021350043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد عبد هللا محمود حمادي1518132022101051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي كامل صافي كاظم1519112021028087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيسجاد محمد كريم جاسم1520142021201117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0اعدادية عدن للبناتادبيسماء علي غني جدوع1521132022106048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمغفره علي ماجد خلف1522132022101076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعلي رشيد محسن ياس1523102021013039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية الفرح للبناتادبيآيه علي جابر كاظم1524142022125002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد جاسم سلمان حسن1525152021001117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه رشيد كاطع خلف1526132022118098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0ثانوية حنين للبناتادبيغفران اياد فؤاد محمدنجيب1527132022104028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي جاسب محمد حطاب1528152021018058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه عبد الناصر حاتم عبد الواحد1529132022091088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى سالم عطيه مشحوت1530132022105026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0بولو- مدارس المتنبي االهلية في تركيا ادبيزبيدة سرمد فوزي عالوي1531132022221001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0اعدادية الوركاء للبنينادبيزين العابدين ماهر شاكر الزم1532112021027036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا مهيمن عطا يوسف1533132021004051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي مكي معيش علي1534142021024201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيايسل عبد الرحيم زامل علوان1535142022071005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0ثانوية فدك للبناتادبيتبارك ستار حسين علي1536142022070023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0اعدادية حطين للبناتادبينور مثنى جبار محسن1537132022103072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0الخارجياتادبيشهد راضي خلف عوده1538112022401134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0اعدادية العراقي للبنينادبياسامة نصيف جاسم عليوي1539102021005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0اعدادية التسامح للبناتادبيمروج بشار داود سلمان1540142022076109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي مرتضى جواد كاظم1541152021015080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0اعدادية الخضراء للبنينادبيمصطفى وليد مرزوك حسين1542102021013061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0ثانوية سومر للبناتادبيعال جالل كاظم بريدي1543142022072068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبياحمد عبد السالم عبود صالح1544112021059011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد كمال جالل ناصر1545142021005056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد عالء جميل مخيلف1546262021015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي حسن بني خلف1547122021048121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياوس ماجد حسين كاظم1548112021180028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0ثانوية التاخي للبناتادبيتقى عبد الخالق عبد النبي كاظم1549142022081013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر عجيل سعيد مبارك1550152021013111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيروى عباس علي كمر1551142022223021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيماجد حميد عبد هللا موسى1552112021059102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي احمد رمضان عبد الحسن1553132021034083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيطه تحسين علي عباس1554132021008076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد حيدر جواد كاظم1555112021017006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيسمر باسم بديوي عبد هللا1556152042050077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك عماد عبد الستار عبد الجبار1557132042117051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيآالء موفق مبارك ميرزا1558142042095001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى صباح نوري جري1559152041005132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0اعدادية االمال للبناتاحيائيصفا شهاب دحام شهاب1560112042070091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0اعدادية رقية للبناتاحيائيصفا لبيب عايد حسين1561112042069025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرزاق سعدي محمد ظاهر1562102041006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائياسراء سعد عبد هللا حسين1563112042062002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأمير ثامر عبيد محمد1564102041019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد413.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيسجى كريم خلف سعيد1565112042103050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد411.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم تركي هندي1566142041170037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد411.0اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي غسان كاظم حسون1567102041018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيسجاد عبد هللا كريم جاسم1568212041007051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد406.0اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه رشيد محمود محمد1569132042106053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيمحمد انور محمد زبار1570192041350091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد محمد محسن حسين1571132042110017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد403.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزيد فاهم داخل ظاهر1572112041009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد401.0اعدادية المهج للبناتاحيائيتقى مهند عبد الرزاق صيهود1573142042102008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد401.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيضحى سالم احمد نعمه1574112042217045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد399.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه الزهراء صباح عبد الزهره مطشر1575102042096057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد397.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب زاهر عبد هللا سلمان1576122042105083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد396.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيسرى حسين ضياء مبارك1577142042150015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد396.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء جاسم خليف علك1578142042067059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد396.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمسرة هيثم كاظم سليم1579112042215139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد395.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيبافر عمار ليلو عبد الحسن1580152041001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد394.0 تموز للبنات14ثانوية احيائيتيجان جبار كطان محيسن1581142042071015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد391.0ثانوية فدك للبناتاحيائيحوراء كاظم شاوي عسكر1582142042070034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد391.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد عادل حسن عليوي1583102041026019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد391.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيشهالء سعد طه صالح1584142042225186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد390.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيتبارك حسين علي صيوان1585142042225051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد390.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيسكينه علي طاهر عباس1586132042283093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد389.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حيدر كاظم مشاي1587142042068040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد388.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء سالم عباس حسين1588142042074062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد388.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره علي سامي هادي1589122042092043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيحسين عباس طالب عبد الحسين1590102051012004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعبد هللا علي سعود صغير1591121951007047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياتطبيقيطه احمد خطاب بكر1592132051225003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمحمود احمد ثابت حامد1593132051024060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيزينة احمد صبار جبر1594112052066013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيياسين علي عبد الحسن صادق1595102051043042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيحسين سعد ضيدان حسين1596112051016036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد406.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيامير بشار عدنان سلمان1597142051170004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد398.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيصفاء عبد المناف شكر رحيم1598112051016051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد396.0ثانوية الخورنق للبنينتطبيقيحسن صدام ياسين محمود1599122051028002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد393.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعباس مهدي صالح مهدي1600132051029028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد393.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعبد هللا فؤاد غازي احمد1601102051029019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد391.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيعلي اسر محمد سعيد منجي1602132051022019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد390.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيصالح محمد صالح مهدي1603132051024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد389.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد حسين1604112051033003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد386.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيطه عمار صالح محمد1605112051013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد384.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقياحمد طالب احمد صالح1606102051205008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد382.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيمحمد اياد عبد الحسين محمد1607132051019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد379.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقياحمد قحطان سلمان علي1608112051016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد378.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيهدايه ميثم نعمه محمود1609142052085016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد377.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي عمار سعيد محمد حسن1610142051019065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد376.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي رافد ناصر ياسين1611152051071178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد375.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيمنار احمد خلف حمادي1612102052221034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد374.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامير جبار محمد عبد1613132051010016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد373.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقياحمد سالم جخيور خضير1614142051030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد372.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمصطفى خميس ثرثار عبود1615122051013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد371.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبنين ماجد كامل رشيد1616152052040009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد370.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيرؤى عالء محمد علوان1617122052117011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد370.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعبد المناف محمد خضير شنيشل1618132051002041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد370.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقييوسف صالح مهدي حسن1619122051030175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد369.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيرفاه شالل لفته سهل1620132052283013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد368.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد حسين دهيم حسن1621122051026070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد368.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيحيدر ازهر رشيد صادق1622142051182022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد367.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيعمر ليث طارق اسماعيل1623102051202031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد367.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيساره عماد دنحا بهنام1624142052089011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد366.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحبيب مهدي علي حسين1625152051008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد365.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد صالح غانم سالم1626152051001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد364.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامير عالء عبد الحميد محمد1627102051017020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد364.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيصادق علي حسين سعد1628282051011055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد514.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيحوراء سالم خير هللا مطر1629152042056026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعمران عيسى عباس كاطع1630142041008071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيهبه حسام عدنان احمد1631112042086079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد479.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيثريه حسن عبيد ويس1632132042111023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد474.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيسجى احمد عيدان محمد1633132042092045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه عالء عباس هادي1634132042091093
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرسل زاهد موسى حسين1635142042093024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيبنين حازم جلوب جدوع1636122042135005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0اعدادية النهار للبناتاحيائيطيبه ماجد حميد لويج1637112042127039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائييوسف عامر عويز لبج1638262041155077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد457.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيمريم جمعه كريم موزان1639122042231088

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد456.0اعدادية حماة للبناتاحيائيبدور يوسف ناصر حسين1640112042084036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد453.0اعدادية حماة للبناتاحيائياوراس عبد الرزاق حسين علي1641112042084023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد453.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه مجيد حسن هادي1642272042087124

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد451.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسوزان محمود كريم عبد محمود1643132042071094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد449.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد سالم كاظم شمخي1644152041005002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد448.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيريام ماهر محمد علي1645102042221042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد447.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره اياد احمد حميد1646102042091050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد447.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيسما ستار راضي ضاحي1647142042076085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد446.0ثانوية فدك للبناتاحيائينور ماجد محسن اكريم1648142042070144

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد445.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيايات محمد علي اعويد1649142042073001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد445.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب حسين حمزه عبد هللا1650112042110048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد445.0اعدادية النصر للبناتاحيائيوفاء جمعه كريم موزان1651122042112269

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد444.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيكرار حسين متعب عبد1652222041307128

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد444.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيريم عبد القادر عبد الستار محمد1653102042097035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد443.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعباس قاسم حسين عاتي1654152041005071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد442.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيآيات خليفه احمد محمود1655132042283018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد442.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي طالب حسين علي1656112041004062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد440.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيديمه سمير حسن علي1657132042117090

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد440.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزهراء رائد عباس محسن1658122042110040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد439.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهدى احمد عباس علي1659142042090113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد439.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد حسين فليح حسن1660192041040003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد439.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيغفران خضير عباس محسن1661232042122030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد438.0الخارجياتاحيائيزهراء احمد حسن شاطي1662142042401065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد438.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيفاطمه حسين جابر كاظم1663142042191037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد437.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيمحمد حسن علي حميدي1664102041010018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد434.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحازم عائد فالح حمزه1665262041011028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد433.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء حيدر رضا اكبر1666122042118026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد432.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيامنه سعد حسن عبد1667102042123008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد432.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد نمش1668142042090042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد431.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشهد مهند شالل صبري1669102042120067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد438.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبنين سهيل نجم عبود1670152052040007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد427.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيغاده علي حسين كريجي1671122052088018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد416.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيشهد عبد الستار جبار هاشم1672132052103025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد401.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيانس علي حسين علوان1673112051021023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد401.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفرح صالح علي عبد الغفور1674132052101027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد394.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيياسين ناجي طالب علي1675232051017074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد394.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيمالك حسين علي جمعه1676102052096035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد393.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيسجاد حاتم عبد الواحد خليفه1677222051363017
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد393.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعمر كريم حميد احمد1678212051262019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد390.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد الملك جمال سلمان كريم1679112051026043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد390.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقياحمد محمود ابراهيم احمد1680212051270005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد389.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد نعمه جهاد سلمان1681272051005022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد387.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيتبارك عادل حميد خميس1682152052054010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد386.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسن صالح كاظم جساس1683132051003016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد385.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عبد الهادي ابراهيم عبد الرضا1684122051201057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد384.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيحيدر جمهور عطا هللا صيوان1685222051034018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد383.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق مهدي سالم فرحان1686132051257079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد383.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقينور الهدى نصر لفتة حسن1687102052099017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد382.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقياحمد حميد خليوي دخيل1688222051374004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد381.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل عباس ذياب1689142051009077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد380.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيرحاب صالح جياد عبد1690112052100007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد378.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيرفل كمال عبدهللا نايف1691192052191015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد376.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيجمانه مظفر سالم عوده1692112052065016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد376.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعباس فيصل رحم ثاني1693222051363020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد375.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقياحمد كرم هللا شغيت مفتن1694152051008007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد375.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقينور الهدى محمد جاسم حاجم1695152052048071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد375.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقينور احمد امين محمد1696142052076051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد374.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيآيه علي سلطان حواس1697142052133001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد374.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقياحمد صالح احمد عفن1698102051011006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد374.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزينب عالء طعمه مهودر1699132052107024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد374.0الخارجيونتطبيقيعبدهللا عبدالرحمن حسين خورشيد1700212051400017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد374.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب فاضل دايخ كنيجي1701222052156033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد373.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء رعد سفاح عبود1702232052271180

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد372.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسعاد ضياء كاظم زباله1703112052073042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد372.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيغني فارس عبد هالل1704222051374054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0اعدادية القناة للبناتادبياسراء هاني ناجي فرحان1705132022072001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0اعدادية العزيزية للبناتادبيحوراء يحيى احمد محمد1706262022110006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0اعدادية عائشة للبناتادبياسراء علي طعمة شمخي1707142022074007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمريم عيسى سمين درويش1708152022054085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0اعدادية االستقامة للبناتادبينور الهدى طالب محمد مختاض1709152022058087

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم رسول مليخ دلي1710152022044089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0اعدادية زينب للبناتادبيحوراء قاسم محمود نايف1711142022110046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0ثانوية فدك للبناتادبيدنيا عصام جاني روضان1712142022070036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0الخارجياتادبيدعاء جبار حسين علي1713122022401040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهند ستار جاسم حسن1714142022067145

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيحنين علي كريم جاسم1715262022074017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيابراهيم باسم محمد حسين1716112021059001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0اعدادية االستقامة للبناتادبيموج عباس ثابت ناصر1717152022058081

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية النورين للبنينادبيمحمود قاسم جهيد خرميط1718142021004058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية التضحية للبناتادبيجنات حسين علي صباح1719122022091011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية االستقامة للبناتادبيبنين زهراو مشتت نصر هللا1720152022058014

527 من 40صفحة 
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0اعدادية الماثر للبناتادبيموده احمد جبار قدوري1721152022051126

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيكرار صادق عبد المحسن مصطفى1722142021048080

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبياسراء مؤيد عطيه ساحل1723142022139004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس قاسم طرين ثامر1724262021025042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيسجى ميثم شريف طالب1725152022055053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيشهد احمد طرموز ساهي1726142022143043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0ثانوية االمال للبناتادبيسجى مثنى يوسف سبع1727142022108035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0اعدادية الرميلة للبناتادبيساره قاسم حنظل دويش1728152022044059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيفاطمة خليل ابراهيم عيدان1729262022125021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0اعدادية التضحية للبناتادبيبنين حيدر عباس ساجت1730122022091006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0الخارجياتادبينغم محمود جميل سعدون1731142022401187

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية االسراء للبنينادبيمحمد ماجد محمود محيميد1732102021011046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية التضحية للبناتادبيبراء جعفر صادق علي1733122022091005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيابراهيم احمد جواد كاظم1734112021166001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية حلب للبنينادبيهيثم جليل ابراهيم شالل1735262021013185

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية زينب للبناتادبيتبارك صالح عبد هللا محسن1736142022110029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0ثانوية الرتاج للبناتادبياالء ليث فليح حسن1737142022121002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب عماد الماز سهيل1738262022084017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيأية علي ابو الهيت كاظم1739122022101003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0ثانوية ام البنين للبناتادبيسفانه فاروق طارق حسن1740132022080051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيافنان حسين علي سلمان1741152022055002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية النعيم للبناتادبيرؤى بشار حاشوش ناصر1742142022073031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0ثانوية العقيدة للبناتادبيساره بشار عبيس فرحان1743112022074029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد اسماعيل شيرزا علي1744152021017116

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب عباس كتاب رحيم1745262022083023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى مهند جبار عوفي1746262021047194

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءادبيباقر علي خلف عبد1747142021184003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء علي جابر علي1748122022099030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0اعدادية زها حديد للبناتادبيرقية مؤيد عبد علي داغر1749132022130017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0اعدادية النورين للبنينادبياكرم ابراهيم صالح حمد1750142021004007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0اعدادية االنتصار للبناتادبيقمر خالص أكرم جبوري1751132022091091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين محمد حسن بوار1752142021015029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمرتضى عبد الرزاق علي ذنون1753152021004058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0اعدادية الناصرة للبناتادبيرغد كاظم خضير عباس1754142022133029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0اعدادية المهج للبناتادبيشهد علي لفته حميد1755142022102056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0اعدادية العقيلة للبناتادبيسجى عبد الحمزه حسين كاظم1756152022040073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0اعدادية المهج للبناتادبيبراق فيصل يوسف خير هللا1757142022102009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأحمد رعد عبود كريم1758152021018004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0ثانوية العقيدة للبناتادبيغصون ضياء عبد االمير مصطفى1759112022074048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمسلم عقيل حسين جميل1760142021201249

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0اعدادية المسرة للبناتادبيايه عادل حسن غضبان1761152022041012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمجتبى صباح ليلو فهد1762102021008099

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء كاظم جبار عبد هللا1763102022096049
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517.0ثانوية االصالة للبناتادبيبنين محمد شرهان خليل1764282022051020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية يافا للبناتادبيداليا عادل جواد كاظم1765132022107041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمنار لفته عكار عبيد1766142022115071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه علي هاشم محمد1767122022118051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم عمار فالح عبد1768142022079125

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية صفية للبناتادبيحنين عباس كسار يتيم1769142022075062

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0خارجيونادبيمصطفى ماجد امين مهدي1770192021400116

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيهاجر علي كاظم حسين1771142022066054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيدانيه حيدر سلمان داود1772132022093024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي حسن هادي مجمان1773142021026068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك طارق غالي سعد1774122022098013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0الخارجيونادبيسجاد كامل مزعل مايح1775122021400054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0ثانوية فدك للبناتادبياديار حسين عبد علي راضي1776142022070003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد عماد حمدان علوان1777152021017130

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقيه فاخر حاتم عبد الرضا1778152022048037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين حسن سيد عبيد1779152022049019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0ثانوية الشجعان للبنينادبيعبد الرحمن مجيد حميد ياسين1780262021176046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0اعدادية الناصرة للبناتادبيريام مازن كاصد شافي1781142022133035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه الزهراء سلمان جاسم حسن1782122022112089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0ثانوية الغسانية للبنينادبيمرتضى سعد عبد الحمزة عبود1783262021156053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيحسين طه عبد المحسن خضير1784112021042018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيشيماء سلوان حسين رباش1785262022125019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسجى عمار جبار ملك1786152022050060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية البطولة للبناتادبيسميه سمير علي جاسم1787102022110071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0ثانوية الحريري للبناتادبيمريم احمد سلمان خضير1788142022137034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0ثانوية فدك للبناتادبيشهد شاكر محمود حسن1789142022070068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية النهار للبناتادبيساره خالد غازي حمادي1790112022127038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمريم علي جوني عبد السيد1791142022066045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0ثانوية الصديق للبنينادبياحمد صباح محمد عيدان1792122021023002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينورهان جاسم محمد كريم1793152022048117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية الشاكرين للبنينادبييعقوب محمد مجيد حميد1794112021029063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم غسان عدنان محمد جواد1795142022100093

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0إعدادية صنعاء للبنينادبيرامي طارق مغير فرحان1796142021025024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0ثانوية ام البنين للبناتادبيساره سعد محسن نافع1797132022080048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية الفردوس للبناتادبيهاله قحطان هادي محمد1798132022118153

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0ثانوية االخالص للبناتادبيزينه عزيز ناهي ضامن1799122022099042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية صفية للبناتادبينبأ رسول رشيد سرحان1800142022075222

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية حطين للبناتادبيرسل اياد ماهر محمد1801132022103018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب عبد هللا مشحوت طاهر1802142022109032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعمر عزيز جاسم سرحان1803102021010021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية الناصرة للبناتادبيبراء عبد الجليل ابراهيم احمد1804142022133011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمالك رحيم كريم براج1805152022053065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية االعتدال للبناتادبيساره سعد عبد الحسين زمام1806132022077033
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0اعدادية الكرامة للبناتادبياماني مؤيد جليل محسن1807132022101007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيميس محمد احمد عبد1808262022125030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0ثانوية فدك للبناتادبييسر عقيل جبار احمد1809142022070117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيبنين احمد كريم طاهر1810142022134017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمحمد محسن فياض حاتم1811122021018067

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعثمان محمد هاشم نايف1812262021025047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0اعدادية المثنى للبنينادبيكرار عبد علي حسين محسن1813102021022078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب قاسم عبيد جابر1814152022050051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب حسين محمد فالح1815142022075126

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد502.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد خالد هاشم مريوش1816112022076075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد502.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيكاظم هادي عنب صليبي1817112021164007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد502.0ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم هادي روضان محمد1818112022108082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد501.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرقيه احمد حنين عيسى1819152022049030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد501.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمنى هشام جواد عبد الكاظم1820132022105044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد500.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه فاخر خضير مكصوص1821142022140046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد499.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفرح علي حسين حمودي1822132022093079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد499.0ثانوية الوفاق للبناتادبيساره زياد مهدي سمين1823122022103029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد499.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة صباح حسن طوفان1824142022074079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد499.0اعدادية الرباب للبناتادبيسرى ثامر عبد الساده صباح1825122022125086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد499.0ثانوية االخالص للبناتادبيساره عبد حيدر علي1826122022099043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0اعدادية الماثر للبناتادبيبراء غازي فيصل اخطيل1827152022051026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيفاطمه وليد داود عواد1828122022117024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيرحمه امين محمود خلف1829142022143021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد حيدر احمد عزيز1830132021042005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء علي حسين خشان1831152022046037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيبينات حازم غازي فرمان1832122022087019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى فاضل محسن لفته1833142021028203

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد495.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرنا حكمت مطشر مزعل1834132022093038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد495.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبييحيى جاسم محمد عويد1835132021004093

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0اعدادية المثنى للبنينادبيأنور علي جاسم علي1836102021022005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0ثانوية البارقة المختلطةادبيحسين فهمي محي مهدي1837212021258004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا خالد نعمة بهر1838112021029032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزهراء عالء جاسم يوسف1839102022107024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد490.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمريم جبار رهيف رحمه1840152022050091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد490.0اعدادية االبرار للبنينادبيعمار حميد هامل علوان1841262021016030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين عبد ابراهيم عفتان1842142021048026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0اعدادية الحكيم للبنينادبيحسين ماجد ناصر حسن1843112021032014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0اعدادية حطين للبناتادبيالين فائق شاكر محمود1844132022103003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي كريم هديم محمد1845142021037156

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد487.0اعدادية االستقامة للبناتادبيجنات علي جبار أوحيد1846152022058022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0ثانوية التفوق للبناتادبيبنين كاظم عالل سطام1847122022113005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0ثانوية بابل للبناتادبيمنار حسين لطيف ذبيح1848122022095027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية الهدى للبناتادبيايمان ياسر يوسف يعقوب1849152022047012
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية يافا للبناتادبيهديل ياسر هاشم سعد1850132022107157

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيغسان اسعد ساجت جبر1851112021053092

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0الخارجياتادبياماني حسين علي منصور1852132022401022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0اعدادية النعيم للبناتادبيعذراء يوسف صالل حسن1853142022073090

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0اعدادية عدن للبناتادبيبراء محمد شرهان دعير1854132022106016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعبد هللا صباح اوهيم عوده1855142021005034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0اعدادية االمال للبناتادبيزبيده مصطاف جاسم محمد1856112022070032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0ثانوية االعتدال للبناتادبيغدير قاسم حسن جليل1857132022077044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0اعدادية الناصرة للبناتادبينور الهدى عادل عطيه سرسوح1858142022133086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0ثانوية االعتدال للبناتادبيزينه عالء جمعة عبد1859132022077032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعبد الرحمن عبد علي حمزه كاظم1860232021160009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0اإلعدادية المركزية للبناتادبينوره سالم ناجي كناص1861142022143065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0ثانوية الرباط للبناتادبيبنين حيدر فاضل جبار1862112022121015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0اعدادية الجواد للبنينادبيمحمد وليد ابراهيم خليف1863222021062038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهيا طارق غازي ابراهيم1864132022101087

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي حبيب عليوي جحيته1865142021061068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0ثانوية الوركاء للبنينادبيسجاد عماد حميد عبيس1866232021034023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0ثانوية باب العلم للبناتادبيمنار عامر حسن علي1867122022123027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيايوب جبار جعفر زبون1868132021012017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0اعدادية العزة للبناتادبيتبارك ياسر جابر خضير1869122022118011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0اعدادية النهار للبناتادبيفرح محمد جاسم محمد1870112022127053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0ثانوية الرافدين للبناتادبيساره شهاب احمد لطيف1871132022095021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0ثانوية الغسانية للبنينادبيرسول مدين شراد جاسم1872262021156021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0ثانوية قرطبة للبناتادبيمينا هادي نجم زيدان1873232022126034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه نزار محمد شالل1874152022046075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيحسين سامي سعيد كاظم1875232021160006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0اعدادية صفية للبناتادبينورس حسن كاظم حسن1876142022075242

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0ثانوية االعتدال للبناتادبيدامياء ظافر حيدر اسماعيل1877132022077015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيطيبه حسن هاشم ذبيح1878102022092016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0ثانوية نور العلم للبناتادبيسما صالح مهدي صالح1879112022118020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0اعدادية التقى للبناتادبيايات سعد كاظم جبر1880112022071008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم حسين كامل خلف1881132022070070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه بشير عبد الجبار عباس1882132022091081

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء نوري باشه جعفر1883152022054047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيمينه فراس صباح عودة1884132022081010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0اعدادية الكرخ للبناتادبيعائشه باسم محمد مهدي1885102022076029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيايه صالح حسين جاسم1886112022099004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0اعدادية هند للبناتادبيمريم صبار مهدي صالح1887112022079031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0ثانوية عدن للبناتادبيرانيا قاسم محمد احمد1888112022094026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيشهد عبد االمير محسن عبد1889142022134050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0ثانوية االصالة للبناتادبيعائشه حاتم حسين داود1890112022083032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي حسين محمد لفتة1891142021208189

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعز الدين محمد نجيب حمادي1892102021027051
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467.0ثانوية االبتهال للبناتادبيايه رياض مزعل حسين1893142022069009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد467.0اعداديه الوهج للبنينادبيمرتضى رحيم حمزه حمادي1894242021051039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيتبارك يونس سالم علوان1895112022099012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0ثانوية النا االهلية المختلطةادبيفاطمه عماد نعمه عبيد1896312022063001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد462.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيحسين عبد الهادي فاضل محمد1897112021001015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد461.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيزين العابدين عباس عدنان سعيد1898122021003032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي رحيم جاسم كاظم1899152021018063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد456.0اعدادية الشعب للبناتادبيساره حيدر حمود دوير1900132022098095

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد456.0اعدادية الشيماء للبناتادبيغدير ازهر يوسف محمد1901122022098058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى فاخر اسمر ناصر1902102021005073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0ثانوية الصمود للبناتادبينرجس حسين كاظم عبيد1903142022101033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب سالم حسين نجم1904152022045054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد454.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه خضير عبد الواحد محمد1905142022069047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0ثانوية الرافدين للبناتادبيطيبه علي احمد حياوي1906132022095028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء علي جمعه حمود1907142022133040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0اعدادية الهدى للبناتادبينور صباح حميد رسن1908152022047100

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0اعدادية الرباب للبناتادبيرفل فراس خضير سرحان1909122022125044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيختام علي محمد حسن1910122022231066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0اعدادية القناة للبناتادبيبنين عالء ناجي فرحان1911132022072007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء محمد بدوي حسين1912132022098078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد447.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء شامل حيدر محمد1913152022051058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمصلح احمد عبد النبي مصلح1914112021151061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0ثانوية الوطن للبنينادبيعادل حميد محمد رشيد1915192021099017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد ستار جبار شبيب1916142021048086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد تحسين وهيب احمد1917142021019147

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0اعدادية البسالة للبناتادبيصفاء الزهراء باسم جعفر خليفه1918132022092048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0اعدادية المتنبي للبنينادبيطه احمد خضير حمد1919102021027025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه الزهراء سعد علي كردي1920122022134125

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينور زياد خليل إبراهيم1921102022109117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين لطيف عيسى طريف1922142021048030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمالك سعد كاظم مجبل1923152022045086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.0ثانوية الذاريات للبناتادبيتبارك رائد مهدي عواد1924212022180007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى قاسم عبد عبادي1925112021189120

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين بنوان ورش شرقي1926142021003028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد437.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن سماري ميبر عليوي1927142021024056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد437.0ثانوية سومر للبناتادبيزينب محمد راضي زغير1928142022072048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم بسام علي عبد الكريم1929122042109140

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء سلمان داود كاظم1930142042067060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين محمد خضير عباس1931132042105011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيمريم مهند عبد االله محمد1932122042135029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن علي صلبي1933112041004045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية النهروان للبنيناحيائينصار جبار سلمان جبر1934152041020066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمة عادل حميد ياسين1935152042050094
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه حسام فاضل راضي1936132042118024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد عاتي شريف ذبيح1937222041023068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين احمد رحم خلف1938152041004018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء حسين اسماعيل مصطفى1939152042056039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة احمد قاسم حسين1940152042046168

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.2ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين مصطفى حازم عبد الكريم1941132041055030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغدير علي صابر عذيب1942152042048135

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0الخارجيوناحيائيمحمد عامر كاظم علي1943142041400077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0الخارجياتاحيائيسجى جاسم عودة سعدون1944142042401101

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيود جمال لفته موسى1945142042112091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد437.0الخارجياتاحيائيريام حمزه سويدان اليذ1946102042401034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيشجن صالح حميد عوده1947112042080087

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد433.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد محسن جبير فيحان1948102041013142

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد433.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ رياض صايح عبد1949142042066102

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيبراق علي حاتم جوده1950122052107011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيمصطفى سعد احمد جاسم1951122051020016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةتطبيقيعباس رائد عباس عبد االمير1952182051352006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيسيف علي كاطع حسن1953142051050015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقينور احمد منشد لهد1954132052283038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد461.0الخارجيونتطبيقيمصطفى محمد عوده سمير1955142051400107

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد محسن علي1956122052136009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد387.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسن عبد اللطيف زبون كاظم1957152051010014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0اعدادية االمال للبناتادبيكوثر خضير حسين حمد1958112022070064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية االزدهار للبناتادبيرسل حيدر حميد درويش1959122022090027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0الخارجياتادبيوفاء علي حسون علوان1960112022401234

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0اعدادية حماة للبناتادبيتقى حافظ عبد حسن1961112022084036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية حماة للبناتادبياميمه عبد الكريم احمد عبد الحسين1962112022084012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية صفية للبناتادبيبنين رحيم هميل داير1963142022075036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك علي كاظم الزم1964142022075048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0اعداية الهدى للبناتادبينبأ صباح حسن عبد1965142022077045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0ثانوية السجى للبناتادبيايات قيس حامد خضير1966112022138005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيرحمه علي حسين ياسين1967102022084010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0ثانوية تل السمر للبناتادبيوفاء عيسى كاظم نايل1968112022129035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0الخارجياتادبيفرح باسم قاسم محمد1969142022401153

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه علي عبد الحسن حران1970142022140044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0اعدادية البتول للبناتادبيشهالء عبيد نجم عبد هللا1971112022072068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمنار جعفر عبد الحسن علي1972142022079129

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزينب علي خزعل حاتم1973112022111022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0اعدادية الزهور للبناتادبيمريم سمير عوده ردام1974142022080055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0اعدادية االصيل للبناتادبينور الهدى صباح مهدي محمد1975112022064061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية العامرية للبناتادبيزهراء وليد هاشم احمد1976102022118023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية التسامح للبناتادبيلبنى لؤي حسام الدين عبد1977142022076107

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية النجاة للبناتادبيبنين ستار جبار نعيثل1978152022042010
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية العقيلة للبناتادبيغفران علي كاطع خليفه1979152022040090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية االنوار للبناتادبينور بدر خلف نايف1980122022104039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيبراء هادي جمعه ظاهر1981112022218002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0اعدادية العزيزية للبناتادبيهدى عمر عباس رمضان1982262022110027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء عادل محمد فرج1983132022122019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمة محمد باقر نوري محمود1984112022191011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0اعدادية حماة للبناتادبيانفال طه احمد علوان1985112022084014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0اعدادية الفرح للبناتادبيدر صادق جعفر نصيف1986142022125009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0ثانوية حطين للبناتادبيظالل نهاد محمد غفور1987102022079017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0اعدادية النجاة للبناتادبيبنين حيدر جبار محمد1988152022042008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0اعدادية البتول للبناتادبيميامي امين ابراهيم حسين1989112022072111

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0ثانوية الصمود للبناتادبيمريم ستار جبر علوان1990142022101028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0ثانوية االصالة للبناتادبيأميمه محمود احمد جدوع1991112022083006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0ثانوية العقيدة للبناتادبينداء االسالم سالم عبيد محمد1992112022074064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0اعدادية البيان للبناتادبينور الهدى سعد مشجل جبر1993102022096096

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء محمد هليل جبار1994142022088035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيزهراء قاسم محمد حسن1995132022242004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيمريم كريم كطافه سلطان1996152022048103

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية ام القرى للبناتادبينبأ محمد دشر جاسم1997142022079137

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم مراد وهيب حمد1998142022067122

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0الخارجياتادبيشهد ثائر داود سلمان1999112022401133

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيحوراء ثائر عاتي مطر2000142022136019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم خضير عباس محي2001152022045081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه محمود زيدان خلف2002142022067110

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء خضير عباس حسن2003142022075104

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه مرتضى جبار علك2004142022140037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0اعدادية زينب للبناتادبيزينه حيدر عبد الرضا جبر2005142022110090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية رفيدة للبناتادبيحوراء مهدي جاسب حطاب2006112022106017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه حسن جبار حذيه2007152022050078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيغدير صبيح محسن غافل2008152022055063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيمنتهى احمد هاشم حسن2009142022223054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرسل محمد عطيه جاسم2010142022136032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0اعدادية الرحمن للبناتادبيبراق باسم عبد الزهره مطشر2011102022103003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوية الصمود للبناتادبيشهد زيد قاسم ناصر2012142022101020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوية السجود للبناتادبيحوراء علي محمد عرار2013142022065015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسمانه ياسين عباس حسين2014142022079085

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوية الرباط للبناتادبيتيماء احمد حميد هادي2015112022121020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0ثانوية السجى للبناتادبيفاطمه سامي عامر عبد علي2016112022138027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيرؤى حسن محمد حسن2017142022139018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0الخارجياتادبيسارة جاسم فرج لفته2018112022401102

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيصفا احمد حمزه عباس2019112022073045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزهراء علي صباح مقطاع2020112022111018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيعذراء ثائر هالل كاظم2021262022072037
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيتبارك احمد درويش زغير2022112022136012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأمنة علي حسين حميد2023152022046008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0ثانوية االصالة للبناتادبينورس حامد شاكر محسن2024112022083047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0الخارجياتادبيغفران حامد حسن مجهول2025112022401159

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيمالك عباس عبد الرزاق علي2026112022104066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية عائشة للبناتادبيطيبة منذر حسن كريم2027142022074067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة حسين راهي سالم2028142022088067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه محمود مثنى حمود2029142022134060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية النهار للبناتادبيمالك ثائر محمود عاشور2030112022127056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0ثانوية البارئ للبناتادبياسراء علي سلمان محمد2031112022119002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0اعدادية المهج للبناتادبينهال حسن صبري جاسم2032142022102099

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبينورس رياض ياسين ورد2033142022132015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0اعدادية االخالص للبناتادبينور محمد حسون سلمان2034112022112152

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0ثانوية المسك للبناتادبيبراء بادي فرحان عطشان2035142022119007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم احمد علي جواد2036142022134064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0اعدادية الكرامة للبناتادبيبراء خالد فيصل محمد2037142022111008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0اعدادية صفية للبناتادبيبنين عباس سايد جحيل2038142022075039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية حماة للبناتادبينور عثمان شمسي ماجد2039112022084161

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيدعاء خالد بندر خليوي2040122022016007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية ام القرى للبناتادبياميمه يوسف عباس عبيد2041142022079012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب زياد خلف بني2042142022075132

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0اعدادية البطولة للبناتادبيزبيده ياسر محمد عليوي2043102022110051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0ثانوية نور العلم للبناتادبيرفيف وليد سامي محمود2044112022118010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0الثانوية الشرقية للبناتادبينور فراس عبد الكريم محمد علي2045142022097030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0اعدادية رفيدة للبناتادبيبنين رزاق شمشون نمر2046112022106012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيايه بالل علي مصطفى2047122022096009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0اعدادية التقى للبناتادبينور محمد صبر جرو2048112022071104

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0اعدادية المستقبل للبناتادبيتبارك احمد سامي عبود2049112022101016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيآيات رحيم سعيد عزيز2050112022089001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرفل رعد حسن منصور2051142022140016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0اعدادية رفيدة للبناتادبيقمر الزمان حسين محمد حسن2052112022106054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0اعدادية صفية للبناتادبيندى فارس كاظم عبد الحسين2053142022075227

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينقاء كريم جبر الزم2054152022048112

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء هاشم عباس سلمان2055112022108050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية التضحية للبناتادبيمينا عدي فاضل عبد الحسين2056122022091038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيامنيه باسم خزعل درويش2057152022054009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيساره احمد لطيف راشد2058112022067025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية العزيزية للبناتادبيديار كاظم عزيز محمد علي2059262022110008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية رفيدة للبناتادبيمريم خالد بشير مجيد2060112022106056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية البيان للبناتادبيبنت الزهراء محمد طالب هاشم2061102022096022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية رفيدة للبناتادبيسرى علي جبار عبد هللا2062112022106036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0ثانوية حطين للبناتادبينادين محمد حسين علي2063102022079026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزينب رعد احمد خميس2064112022061025
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0اعدادية الناصرة للبناتادبيلمياء علي ابو شنون عاتي2065142022133073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيديما جاسم محمد عنان2066102022141013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0ثانوية القدس المختلطةادبيثريا كريم اسمر سويدان2067112022168002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيكولناز سالم ابراهيم علي اكبر2068152022080111

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيرفل عبد االمير شاكر ناعور2069112022081016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيهديل نهاد محمود صالح2070142022199009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينبأ حامد غنام كاظم2071262022126103

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0اعدادية التعاون للبناتادبيهدى بسام مهدي محمود2072112022105081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك عدي حسين لطيف2073112022112037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيامالي ياسر سلمان عبيد2074112022099002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية رقية للبناتادبيمنار ثامر كامل حردان2075112022069033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء احمد عباس فاضل2076142022076031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيرسل نصير حسين زياد2077112022081015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيتبارك صالح جاسم محمد2078112022089017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه جعفر احمد المراد2079152022055064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0اعدادية التقى للبناتادبيزهراء بشير محيسن كاظم2080112022071045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0ثانوية الرباط للبناتادبيبصائر ناصر حسين محمود2081112022121013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0ثانوية اسماء للبناتادبيحوراء هشام علي نايف2082112022100009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية العامرية للبناتادبينبأ فاضل علي حمدان2083102022118056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0ثانوية الجامعة للبناتادبيسرى ثائر ابراهيم لفته2084102022091019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0اعدادية االمال للبناتادبيضحى حميد عبيد جاسم2085112022070051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0اعدادية حماة للبناتادبيتيسير فرحان عبادي فرحان2086112022084037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0ثانوية البارئ للبناتادبيرسل علي ظاهر محمد2087112022119007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيغزة زيارة جاسم عطية2088142022088061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0اعدادية حماة للبناتادبيتبارك محمد حسين محمود2089112022084032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيدالل سلمان عبد السادة هاشم2090112022218013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية حماة للبناتادبيزهراء هيثم جليل حمود2091112022084080

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية المستقبل للبناتادبيمينا عالء فليح حسن2092112022101058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0ثانوية االنتصارات للبناتادبينور صادق محمد خليف2093262022072051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيمياده حياوي حمد علي2094112022092002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0اعدادية االنفال للبناتادبيرويده حامد جمعه كعود2095102022101036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء هيثم سعود عزيز2096112022112070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0اعدادية االصيل للبناتادبييشفين سعد عبد الرزاق حسين2097112022064072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0اعدادية الفرح للبناتادبيتبارك حيدر كشكول حمود2098142022125007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمنار رسول علي زايد2099152022050095

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه همام نجم عبد الحسن2100112022074054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0اعدادية زينب للبناتادبيعال شاكر محمد عالوي2101142022110119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيأيات هاشم جعفر راشد2102142022092002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيغفران قصي هاشم علي2103112022114029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية النصر للبناتادبيرسل محمد مال هللا فرحان2104122022112031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيسكينة فراس شهيد علوان2105112022136049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0اعدادية حماة للبناتادبيضحى جاسم محمد اسماعيل2106112022084109

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمي عدي صباح عبد الرزاق2107112022220074
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0ثانوية الرباط للبناتادبيآيه هشام خليل اسماعيل2108112022121002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0ثانوية االبتهال للبناتادبينور طه ناجي ذياب2109142022069056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0اعدادية رفيدة للبناتادبيتبارك سامي احمد عبد هللا2110112022106014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0ثانوية الصمود للبناتادبيمروة علي جواد حمد2111142022101027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0اعدادية االخالص للبناتادبيهدير جبار كريم جبر2112112022112164

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيقمر زياد طارق داود2113122022096041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفرح حيدر بشير شلتاغ2114112022089063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0اعدادية التقى للبناتادبيسنية عبد القادر حسين حمزه2115112022071065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0ثانوية الزهور للبناتادبيريتاج عبد هللا محمد حسين2116112022078020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيسجى عبد الوهاب حسن جبر2117142022139027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك صباح فضالة حسين2118112022095028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0ثانوية المعرفة للبناتادبيندى محمود كاظم حمدان2119112022133046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0اعدادية القناة للبناتادبيشيرين سعد محمد علي رحمن2120132022072028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0اعدادية البتول للبناتادبياسماء متعب علي محمود2121112022072011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0اعدادية صفية للبناتادبيبنين طارق خلف بني2122142022075037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء فاخر جبار حنتوش2123152022042030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0الخارجياتادبيفاطمة صبري جبر غيالن2124112022401163

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيكاردينا عمر عبد العزيز حمد2125112022076098

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0اعدادية الفداء للبناتادبيتبارك طالب حسين حمدان2126142022100016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيصفا محمد ابراهيم مصطفى2127112022077033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهبة رائد عايد عيدان2128262022126113

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0اعدادية االمال للبناتادبيفاطمه سليمان عداي عسل2129112022070062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0ثانوية غرناطة للبناتادبيشهد طالب خليل كاظم2130202022100018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء مثنى عبد الكاظم جواد2131232022116015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبياروى خالد عبد جميغ2132122022087007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0الخارجياتادبيفاطمه علي حميد كاظم2133132022401153

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيفاطمة احمد عباس سلوم2134142022085009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0اعدادية االخالص للبناتادبياماني امير عبد الحميد كشكول2135112022112010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيراقيه علي لفته احمد2136112022076032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0اعدادية االمال للبناتادبيهدى علي محمد علي2137112022070087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيفرح علي اعبيد دفاك2138102022084024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيمنار انمار موسى حسين2139142022134067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0ثانوية اسماء للبناتادبيرحمه هللا احمد كاظم عبيس2140112022100012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد415.0اعدادية فلسطين للبناتادبيمروه رحيم سوادي كاظم2141102022114019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفرقان محمد عزيز ظالل2142142022099070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0ثانوية السجى للبناتادبينور الهدى عزت عطيه محسن2143112022138032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0اعدادية رفيدة للبناتادبيشهد سعيد لفته حسوني2144112022106040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0ثانوية سومر للبناتادبيمروة جبار حمد عبيد2145142022072081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0اعدادية البتول للبناتادبيايه محمد خالد نجم الدين2146112022072023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0اعدادية البتول للبناتادبيحنين رياض جاسم اسماعيل2147112022072034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0ثانوية تل السمر للبناتادبيسرى قائد احمد كريط2148112022129013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0اإلعدادية المركزية للبناتادبينور حسين جاسم محسن2149142022143061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيآيات عادل حاجم ضايف2150132022123002
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد411.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب رياض جاسم حمود2151122022090044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد410.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيهدى طه عبيد عباس2152102022222043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد409.0اعدادية المهج للبناتادبيتمارا عباس فليفل وسمي2153142022102012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد409.0اعدادية اجنادين للبناتادبينور الهدى حسين عالوي فرحان2154102022120060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه علي حسين كشكول2155142022115060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408.0اعدادية رقية للبناتادبيسجى عباس عوده فايز2156112022069023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408.0الخارجياتادبيزهراء جبار خضير غبن2157112022401088

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيغسق مؤيد ناجي عالوي2158102022094039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0اعدادية التسامح للبناتادبينور علي فنجان سايب2159142022076131

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيندى حازم حسين عيسى2160112022217048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0الخارجياتادبيأيات حميد هاشم ابراهيم2161142022401003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيملك فراس حازم كاظم2162112022081042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد406.0اعدادية المسيب للبناتادبيصفا خضير عباس عبيد2163232022117074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد406.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينب احمد محمد شهاب2164262022126043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد405.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء علي جبار خليف2165152022045005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد405.0ثانوية المسعودي للبناتادبينور حسن محمود كاظم2166232022095037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى ربيع فليح حسن2167142022075230

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0اعدادية االزدهار للبناتادبياستبرق مالك جهاد مجيد2168122022090002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0ثانوية عائشة للبناتادبيجيهان حسين جاسم عاشور2169112022082012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0ثانوية الزهراء للبناتادبينبأ رائد زيتون جبر2170112022088043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0ثانوية بلقيس للبناتادبيرسل فؤاد جبار زاير2171112022191006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0اعدادية الفرح للبناتادبيزينب ثامر سالم كاظم2172142022125013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0ثانوية الزهراء للبناتادبيرغد جاسم ياسر حسين2173112022088015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0اعدادية التسامح للبناتادبيعلياء محسن خلف محمد2174142022076091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0ثانوية االعتماد للبناتادبيرسل حسن هادي علي2175142022191021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0ثانوية الميسرة للبناتادبيزيتون صاحب حسن عاصي2176112022139010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0اعدادية االصيل للبناتادبياية توفيق رزاق وهاب2177112022064006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبياية علي حسين جنام2178142022066003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب ثامر كاظم شريف2179152022046046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0ثانوية المربد المختلطةادبيغفران عبد نجم حمام2180112022152005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه احمد عبد الساده شداوي2181152022050076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0ثانوية البسملة للبناتادبيدعاء حاكم ثجيل عجيل2182112022135010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيايه حامد رميض مطر2183112022067007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد400.0اعدادية البتول للبناتادبيطيبه صباح حميد عواد2184112022072073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد400.0اعدادية الفجر للبناتادبيزهره عالء فليح محسن2185222022132006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد400.0اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه مرتضى حضيري عباس2186152022040101

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد400.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشذى محمد حسين محمد2187112022073043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد400.0ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيفردوس جواد كاظم علوان2188102022081006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد399.0اعدادية االمال للبناتادبيتبارك سليم نجم عبد2189112022070015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد399.0اعدادية الحفرية للبناتادبيرقيه محمد محسن يوسف2190262022091021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد399.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب عبد الكاظم جبار غضيب2191142022115041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد399.0ثانوية تبوك للبناتادبيداليا دريد حسين علوان2192112022102011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد398.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيروان غسان عبد الكريم محمد2193112022095050
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد398.0ثانوية االخيضر للبناتادبيشهد اسامه حسين علي2194122022116025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد398.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيصفا صباح عباس عبد هللا2195102022111024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد398.0اعدادية الكوثر للبناتادبيايمان محمد خلف عبد2196192022173005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد397.0ثانوية الجامعة للبناتادبيمالك خالد احمد سلمان2197102022091033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد397.0ثانوية الشفق للبناتادبيطيبه عبد منصور زوير2198112022117039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد397.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء ستار جبار ثبيت2199152022048030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء ريسان حبيب ثويني2200142042090046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيميساء سهيل عبد عويد2201102042090105

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيحنين ضياء سالم داوود2202102042141019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيكوثر علي جبار عوده2203152042045079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيصفا حقي احمد عبد2204102042095053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0اعدادية البصرة للبناتاحيائياديان جاسم اوختي ميرزا2205112042109001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0ثانوية وهران للبناتاحيائيجود قصي شاكر محمود2206112042115003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهبه غانم فاضل رشيد2207102042117121

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيشذى عصام علي حسين2208112042129036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.4ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم محمد كاظم احمد2209102042137089

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيغسق عبد الكريم علي احمد2210232042125070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0اعدادية البطولة للبناتاحيائياسماء حميد حمزة حواس2211102042110004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيمأب محمد كاظم جواد2212112042102045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيمريم سعد حسين محمود2213112042158008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيسرور عبد الكاظم عبد علي زاير2214112042105079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيرفل احمد صالح دايخ2215232042126030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيساره احسان هادي حسوني2216112042144008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيمريم مازن نجم عطية2217142042085026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيتقى عبد الرزاق غثيث سوعان2218102042111012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيحوراء فاضل عباس علي2219112042101014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائينبأ فرات هاشم عباس2220112042144012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيساره فراس سعد عبد الجبار2221192042141021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0اعداية الهدى للبناتاحيائيسكينه صادق عبد المطلب علي2222142042077040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايات عبدهللا خلف حمادي2223192042189019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيمريم باسم محمد جسام2224112042103078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسبأ نبيل عبد اللطيف حمودي2225112042149032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيايات علي سلمان شذر2226262042173001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد409.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائينور الهدى كريم كاظم شلش2227142042224138

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحوراء كاظم حسين كشكول2228142042134046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيفرقان علي محمد عبد2229121952089022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد379.0ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيمريم رياض كريم صالح2230112052093004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد371.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيجنات طالب محمد عراكي2231112052110011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد371.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيهبه هللا قيس هاشم علي2232112052072038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد369.0اعدادية هند للبناتتطبيقيعبير عدنان طالب نايف2233112052079011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد369.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيميمونه علي حسين علي2234102052091041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيانعام محمد عبد هللا عبد2235112052062004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرسل حسن فنجان غالي2236122052105016
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قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0ثانوية العزة للبناتادبيريم شاكر لعيبي حسن2237112022060013

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد362.0اعدادية االمال للبناتادبيميس قحطان جبار عبد2238112022070077

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيعفراء زياد دعير حمود2239141922134062

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد376.0اعدادية البتول للبناتادبيلبنى مهند قاسم احمد2240112022072094

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد374.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء محمد جلوب عذاب2241112022112068

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد372.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيحنين عماد عبد عطيه2242102022221012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد369.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرند محمد كاصي عبد الرحمن2243112022137015

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0اعدادية الفداء للبناتادبيجنات فرات احمد جسام2244142022100018

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0اعدادية البتول للبناتادبيلينه نبيل فتيح حمادي2245112022072098

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيهند رياض ابراهيم حسين2246112022221027

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد369.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينوره زهير نجم عبد2247112052073072

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0اعدادية الفداء للبناتادبيايه سلمان حسين احمد2248142022100010

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0اعدادية بغداد للبناتادبيرفل ناظم عبد هللا كاظم2249132022070030

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0ثانوية الحرمين المختلطةادبيلينا طه صالح عجاج2250122022178004

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء اسعد خزعل منصور2251132022080032

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0اعدادية الهدى للبناتادبيايفان يوسف شامراد كاكه2252152022047011

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0إعدادية المروج للبنينادبيسجاد محمد هادي عبد2253142021013044

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتقوى عبد العزيز خليل عبد العزيز2254142022115014

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية الحفرية للبناتادبيياسمين صالح حسين نكوان2255262022091066

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس محمد عبد الساده عبيد2256272021016094

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمرتضى عزيز جواد كاظم2257121921047162

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية عائشة للبناتادبياية فالح عبد الحسن سابط2258142022074016

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية االنتصار للبناتادبيصفا علي جمعه كاظم2259132022091065

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيافنان عامر حبسي محمد علي2260122022134009

كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد لطيف حميد علي2261132021003028

كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0الثانوية الشرقية للبناتادبيزهراء محمد علي سلمان2262142022097010

كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين منعم حسن علي2263142021024091

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيكوثر خضير رشيد عمران2264142022224023

كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ثانوية التألف للبناتادبيدنيا وسام علي عبد2265102022133018

كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0اعدادية فلسطين للبناتادبيموج علي فيصل هوبي2266102022114025

كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيشهد فؤاد غازي احمد2267102022084022

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0ثانوية التألف للبناتادبيزهراء صفاء فرحان خضير2268102022133029

كلية اآلداب/جامعة بغداد418.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسالي حسين عويد سلمان2269142022140030

كلية اآلداب/جامعة بغداد418.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبينور حيدر زغيب تقي2270142022223063

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمؤمل فليح حسن هاشم2271142021009050

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينغم حسين عبيس طالب2272102022129029

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0اعدادية عائشة للبناتادبيغادة صالح حسن طوفان2273142022074068

كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر سلمان هادي عناد2274142021024103

كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسجى غانم لفته طاهر2275132022086036

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0اعدادية بلقيس للبناتادبينور الهدى رياض لطيف وهيم2276142022140056

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0ثانوية الجامعة للبناتادبيميسم خالد احمد عبد هللا2277102022091034

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيغسق عماد سامي هويدي2278122022101015

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمخلد ليث عبد الغني ابراهيم2279132021015054
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كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمصطفى حامد رسن محمد2280132021007054

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0اعدادية البطولة للبناتادبينبأ فالح خضير عبد هللا2281102022110112

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0ثانوية زبيدة للبناتادبيايه احمد لعيبي بدن2282112022108012

كلية اآلداب/جامعة بغداد401.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء جاسم عبدال طالع2283152022058036

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيياسر عمار صباح جعفر2284102021004031

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيرسول جاسم عباس ناصر2285112021181030

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0ثانوية الطف المختلطةادبيابراهيم فاضل عباس علي2286212021242001

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0اعدادية الفداء للبناتادبيآمنيه يوسف جبر شبيب2287142022100002

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0الخارجياتادبيايه اسعد عبد هللا علي2288122022401022

كلية اآلداب/جامعة بغداد394.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين غالب موسى حميدي2289132021042025

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيرسل عماد خليل علوان2290112022067018

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0اعدادية شورش للبنينادبيحسن ماجد محمد علي فتالي2291212021076006

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد حسن سعد مفتن2292122021009243

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيحسن خضير عباس حسين2293132021002020

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيسجى علي حسين علي2294112022217029

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمصطفى حسين علي حسن2295142021208159

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0الخارجيونادبياحمد داود سالم سعيد2296142021400012

كلية اآلداب/جامعة بغداد389.0اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء صالح فليح حسن2297152022040027

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0اعدادية العراقي للبنينادبيعلي ماجد مهدي محمد2298102021005049

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيمنال سعد قاسم حلبوس2299102022224018

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0اعدادية االنتصار للبناتادبياشراق عبد القادر عبد الكريم نوشاد2300132022091009

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0ثانوية ام البنين للبناتادبيسكينه حسين عباس كاظم2301132022080052

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0اعدادية عائشة للبناتادبيزينب عباس سلمان حوشي2302142022074046

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0اعدادية الفكر للبناتادبيوديان قاسم عبد الكاظم منخي2303152022056083

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه جمعه عبد هللا عنيفص2304112022074049

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0اعدادية ام القرى للبناتادبياسماء مزهر قاسم جلود2305142022079005

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبياحمد قاسم احمد سهيل2306132021038005

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0الخارجيونادبيكاظم سعد كاظم محمد2307142021400179

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر وليد محمد ابراهيم2308102021017044

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي سعد هادي عباس2309112021009068

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحيدر احمد جاسم حلو2310152021009056

كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه رائد حميد مجيد2311142022079108

كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى احمد محي حميد2312152021003098

كلية اآلداب/جامعة بغداد381.0ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمة كاظم محمد مهدي2313132022097028

كلية اآلداب/جامعة بغداد380.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيلينا هيثم عبد الزهره حبيب2314122022102084

كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0اعدادية عائشة للبناتادبيداليا حاتم نايف كاظم2315142022074032

كلية اآلداب/جامعة بغداد378.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعباس ثائر جاسم داخل2316132021014038

كلية اآلداب/جامعة بغداد378.0اعدادية االخالص للبناتادبينور الهدى فارس خليل مراد2317112022112146

كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0ثانوية جوارجرا للبناتادبينبأ جلوب ابراهيم دواس2318312022031030

كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0اعدادية بغداد للبناتادبيساره قصي سالم رديف2319132022070045

كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0ثانوية الندى للبناتادبينهى علي كريم موسى2320142022302070

كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0ثانوية الزوراء للبنينادبيفواز سامي عباس سلمان2321142021001023

كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيحق عالء حسن شغيدل2322142022132003
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كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0اعدادية الرميلة للبناتادبيايه جاسم حاتم عبد الساده2323152022044006

كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0اعدادية التسامح للبناتادبيامنه محمد شاكر محمود2324142022076010

كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0اعدادية البراق للبنينادبيمحمد جبار زبون شناوة2325152021002144

كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين علي جابر مارد2326152021009046

كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0اعدادية االخالص للبناتادبيجنات سعدي مطلك صحو2327112022112041

كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0اعدادية االستقامة للبناتادبيحوراء حسن شنون حسين2328152022058025

كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر رياض جمعه حسين2329132021017041

كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي خالد طالب عيسى2330112021200079

كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0الخارجيونادبيهاكوب هايك ابراهيم كيراكوس2331142021400247

كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0اعدادية العراقي للبنينادبيعمر عبد الكريم رشيد ردام2332102021005052

كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء احمد زاجي علي2333122022134057

كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0اعدادية التقى للبناتادبيسجا عالء عبد الزهره عبد الحسين2334112022071061

كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء نزار علي محمود2335132022101037

كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0ثانوية الجامعة للبناتادبيرحمه عبد الرزاق احمد وال2336102022091013

كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0ثانوية الشفق للبناتادبيايه كريم دعاج عبد هللا2337112022117009

كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0اعدادية فلسطين للبناتادبيريام جمال شاهين عواد2338102022114009

كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0اعدادية الداودي للبنينادبيسعود عبد القادر عبد الرزاق عبد الرحمن2339102021029012

كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيطه السيد احمد محمود2340132021034062

كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0ثانوية البارئ للبناتادبيزهراء محمد سلمان ظاهر2341112022119013

كلية اآلداب/جامعة بغداد368.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيحسنين حسين جاسم عبد علي2342132021255016

كلية اآلداب/جامعة بغداد368.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيمصطفى محمد مجيد عيسى2343112021017081

كلية اآلداب/جامعة بغداد368.0الخارجياتادبيقصائد عبد القادر جاسم عبد الحميد2344122022401114

كلية اآلداب/جامعة بغداد368.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبييوسف علي حاتم عبد الهادي2345112021052088

كلية اآلداب/جامعة بغداد368.0اعداديه االنوار للبناتادبيالهام محمد خضير عباس2346112022085003

كلية اآلداب/جامعة بغداد368.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبييوسف احمد يونس كاظم2347112021053120

كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيضحى عامر شاكر حمزه2348112022104050

كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0ثانوية معصومة للبناتادبينبا باسم غالي ثامر2349142022113030

كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحنين عدي هادي ثجيل2350112022136021

كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا عصام جبار حسين2351132021030017

كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد نصيف جاسم حطحوط2352142021019017

كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي فرحان لفته يوسف2353142021026078

كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0اعدادية العامرية للبناتادبيتبارك حسين علي حمادي2354102022118007

كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0اعدادية االسراء للبنينادبيمهند خالد غازي حسين2355102021011051

كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0ثانوية البارئ للبناتادبيرفل طارق داود عفتان2356112022119009

كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0الخارجياتادبيرسل سعد حسين كاظم2357122022401048

كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0اعدادية الرميلة للبناتادبيبراء رعد وداي مجذاب2358152022044007

كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0ثانوية التاخي للبناتادبيزينب قيس كاظم مطر2359142022081022

كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0ثانوية الحوراء للبناتادبينبأ ثابت علي حمد2360102022083010

كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي حسين احمد شروين2361142021015075

كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرسل حمزه مشلوش عوده2362102022094018

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمهدي محمد فاضل مهدي2363112021052086

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحيدر كاظم جاسم موسى2364142021030046

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0اعدادية ام القرى للبناتادبيحوراء صادق عالوي محسن2365142022079037
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كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0ثانوية عشتار للبناتادبيسجى عامر احمد خلف2366112022086013

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عبد الحكيم قاسم حافظ2367152021007165

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي عقيل حميد جرو2368122021009190

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0ثانوية مؤتة للبناتادبيغدير حازم كاظم لفته2369112022116022

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء طعيمه كاظم خضر2370142022069026

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسين رافد فرج عبد الرزاق2371102041013042

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور قاسم عباس حمزه2372112042075078

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء علي مطشر حمد2373142042065025

كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حمود دعير ظاهر2374132042105044

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائياميره علي كامل رسول2375292042160031

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0اعدادية البتول للبناتاحيائيدعاء علي جمعه حسين2376112042072043

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي ابراهيم زغير جاسم2377152051001054

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد عبد الخضر حسن حمزة2378102051029033

كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقييوسف محمود ثابت حمدان2379102051012016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0ثانوية الخلود للبناتادبيساره حيدر ضياء عبد االمير2380122022093021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه علي حسن كاظم2381132022111084

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد381.0اعدادية االنفال للبناتادبيرحمه سرار قصي عبد المنعم2382102022101030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد380.0اعدادية الرواد للبنينادبيكرار جاسم قاسم شاهين2383212021077121

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأيمن عالء حسين علي2384152021018008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0اعدادية االنتصار للبناتادبيدانيه هيثم شهاب احمد2385132022091024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0ثانوية الشمائل للبناتادبيشهد هيثم عبد احمد2386142022109044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرسل علي حسين مظلوم2387132022093032

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيايات عباس مظلوم ابريج2388142022066002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد366.0ثانوية مؤتة للبناتادبيكوثر ستار جبار مطشر2389112022116030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد361.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي منعم جين عويد2390142021036068

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد360.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسجى كاظم قنبر صنكور2391142022099048

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد360.0اعدادية المركزية للبناتادبيمريم محمد نعمة امين2392132022119029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد360.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد عدنان جوامير اينه2393152021015101

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد360.0اعدادية سيناء للبنينادبيطيف فؤاد احمد جاسم2394132021019014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0اعدادية البلديات للبنينادبيسيف الدين رائد مزهر مجيد2395142021037100

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن كاظم متيعب جبر2396152021001022

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد368.0اعدادية صفية للبناتادبيمروة كريم مساعد رحيل2397142022075204

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد361.0اعدادية النعيم للبناتادبينور مزهر جحف محسن2398142022073128

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية العراقي للبنينادبيذو الفقار علي عطا خليل2399101921005022

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0اعدادية النهار للبناتاحيائيضحى كريم كاظم ارخيل2400112042127035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيرؤى صالح الدين حسن شنون2401102022221018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0اعدادية المسرة للبناتادبيابتهال موسى خلف حسون2402152022041002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0ثانوية االبتهال للبناتادبيدالل كريم طنيش رزيج2403142022069018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي احمد خميس حارس2404102021022065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0ثانوية الذاريات للبناتادبيايالف شامل رحيم جابر2405212022180003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0ثانوية المناهل للبناتادبينرجس خالد عزيز جعفر2406132022126041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0ثانوية الغسانية للبنينادبيزياد كاظم طه ناصر2407262021156024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0ثانوية الحضارة للبناتادبيايناس سعد محمد عباس2408102022108008
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0اعدادية حماة للبناتادبيبنين علي كامل حسين2409112022084024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيميس ياسين سعود عبد2410102022109114

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0ثانوية الغسانية للبنينادبياكرم واثق جار هللا صالح2411262021156011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد393.0الخارجياتاحيائيمريم ماجد عزيز جبار2412122042401089

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد387.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائياحمد سهيل دلف صخي2413112041019003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيشهد علي عباس ابراهيم2414142042120021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرسل رسمي دنيف حسين2415112042110037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيباقر امير سعود عزيز2416222041359008

كلية األعالم/جامعة بغداد458.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد ابراهيم خليل مهدي2417142021211030

كلية األعالم/جامعة بغداد456.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعباس كاظم بدر بطي2418112021180074

كلية األعالم/جامعة بغداد448.0الثانوية الشرقية للبناتادبيميسم عزيز الزم قاسم2419142022097026

كلية األعالم/جامعة بغداد447.0اعدادية القناة للبناتادبيطيبه هادي كاظم جار هللا2420132022072031

كلية األعالم/جامعة بغداد446.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينورس جاسم سلمان احنين2421112022087031

كلية األعالم/جامعة بغداد435.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد عادل سعدون علي2422142021201224

كلية األعالم/جامعة بغداد435.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيامنة مقداد شريف محمد2423122022134011

كلية األعالم/جامعة بغداد434.0الخارجيونادبيحسين علي قاسم صالح2424122021400034

كلية األعالم/جامعة بغداد430.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبياحمد منذر نصيف جاسم2425112021189014

كلية األعالم/جامعة بغداد430.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس علي جاسم محمد2426132021012058

كلية األعالم/جامعة بغداد429.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيايوب ثائر احمد حسين2427122021036004

كلية األعالم/جامعة بغداد428.0اعدادية الفردوس للبناتادبيياسمين حسن فرحان خابط2428132022118160

كلية األعالم/جامعة بغداد427.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي حافظ ستار حاتم2429152021001080

كلية األعالم/جامعة بغداد426.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيسجاد سعد كاظم حسن2430112021180055

كلية األعالم/جامعة بغداد424.0اعدادية االصيل للبناتادبينبأ احمد عبد الكريم محمد نوري2431112022064057

كلية األعالم/جامعة بغداد423.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعريبي احمد جبر عريبي2432122021048067

كلية األعالم/جامعة بغداد423.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيايه حاتم محمد كاطع2433122022117004

كلية األعالم/جامعة بغداد423.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعيسى جبار جواد كاظم2434142021061085

كلية األعالم/جامعة بغداد422.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمجتبى عبد الحسين محمد سدخان2435152021005065

كلية األعالم/جامعة بغداد422.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي محمد هادي مخيف2436112021009074

كلية األعالم/جامعة بغداد422.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيفاطمة عامر شاكر محمود2437112022137032

كلية األعالم/جامعة بغداد421.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيحوراء ثاير ياس خضير2438102022084006

كلية األعالم/جامعة بغداد420.0اعدادية البشير للبنينادبيكرار علي سعد عبد الرضا2439142021036081

كلية األعالم/جامعة بغداد419.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن علي كاظم شمخي2440142021037044

كلية األعالم/جامعة بغداد418.0ثانوية عمر المختار للبنينادبياحمد سامي زيدان خلف2441102021004002

كلية األعالم/جامعة بغداد418.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيتبارك رعد محمد سلمان2442112022111008

كلية األعالم/جامعة بغداد418.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد هللا كريم بديوي عزيز2443102021008061

كلية األعالم/جامعة بغداد418.0اعدادية طه للبنينادبيعالء عماد توفيق كريم2444142021177090

كلية األعالم/جامعة بغداد417.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمرتضى عزيز شكري محمود2445122021048109

كلية األعالم/جامعة بغداد417.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيخمائل حسين ابراهيم فاخر2446152022046030

كلية األعالم/جامعة بغداد417.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمحمد وليد خالد مطر2447142021211073

كلية األعالم/جامعة بغداد415.0اعدادية الفردوس للبناتادبيفاتن مثنى محمد خليل2448132022118109

كلية األعالم/جامعة بغداد414.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمرتضى علي حميد ابراهيم2449112021059081

كلية األعالم/جامعة بغداد414.0ثانوية الثائر للبنينادبيمؤمل مالك عبد الوهاب عذاب2450122021011033

كلية األعالم/جامعة بغداد414.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيحسين عباس داود سلمان2451112021202012
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كلية األعالم/جامعة بغداد414.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين لفته درويش كريم2452142021019045

كلية األعالم/جامعة بغداد413.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى قاسم طالب حمد2453122021034121

كلية األعالم/جامعة بغداد413.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيابو الفضل سعد حميد شليش2454142021026005

كلية األعالم/جامعة بغداد413.0اعدادية المحبة للبنينادبيكرار صباح حسن جمعة2455112021003026

كلية األعالم/جامعة بغداد412.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمالك ماجد حميد محسن2456142021019188

كلية األعالم/جامعة بغداد412.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيهدير مسير مظهر كاظم2457112022217055

كلية األعالم/جامعة بغداد410.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيفاضل احمد فاضل حمادي2458142021018075

كلية األعالم/جامعة بغداد410.0ثانوية الصمود للبناتادبينورس علي سلمان عطيه2459142022101037

كلية األعالم/جامعة بغداد410.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعبد هللا فاخر مدلول لفته2460122021200068

كلية األعالم/جامعة بغداد409.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيرسل نصير دشر سهر2461162022168015

كلية األعالم/جامعة بغداد409.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيسبطين سالم جويد عبيد2462102021210022

كلية األعالم/جامعة بغداد409.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم حيدر مهدي حسون2463112022099047

كلية األعالم/جامعة بغداد408.0الخارجيونادبيمحمد غالب سلمان موسى2464142021400207

كلية األعالم/جامعة بغداد407.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبينبراس بشار عباس حسون2465142022224027

كلية األعالم/جامعة بغداد407.0الخارجيونادبيليث رزاق علي حسين2466142021400186

كلية األعالم/جامعة بغداد407.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمصطفى مهند مزاحم محمد2467142021169043

كلية األعالم/جامعة بغداد407.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيفرح عبد الكريم عبد هللا سعود2468192022178029

كلية األعالم/جامعة بغداد407.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد قاسم محمد جبار2469142021038136

كلية األعالم/جامعة بغداد406.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيالحر جواد سليم مهدي2470122021003007

كلية األعالم/جامعة بغداد406.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد جواد كاظم حسون2471142021211032

كلية األعالم/جامعة بغداد406.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحسن سلمان فرج عطية2472112021057010

كلية األعالم/جامعة بغداد406.0ثانوية الحكمة للبناتادبيشاهيناز علي جاسم ابو اللوخ2473102022107030

كلية األعالم/جامعة بغداد405.0خارجيونادبيعمر حميد ذياب حمادي2474192021400078

كلية األعالم/جامعة بغداد405.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمتمم انور حميد مهدي2475102021004025

كلية األعالم/جامعة بغداد405.0اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء قاسم نصيف جاسم2476142022076064

كلية األعالم/جامعة بغداد405.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد حافظ شاكر محيسن2477142021024240

كلية األعالم/جامعة بغداد405.0الخارجيونادبيحيدر احمد جاسم عباس2478122021400040

كلية األعالم/جامعة بغداد404.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ابراهيم حسين مجذاب2479142021037127

كلية األعالم/جامعة بغداد404.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيجمال ابراهيم جنون صديان2480192021350035

كلية األعالم/جامعة بغداد403.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمنتظر جاسم محمد عوده2481142021024317

كلية األعالم/جامعة بغداد403.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي شاكر كريم محمد2482102021022069

كلية األعالم/جامعة بغداد403.0اعدادية النجاح للبنينادبينور عبد الكريم شندي الزم2483142021027138

كلية األعالم/جامعة بغداد403.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عالء حسن عبد الزهره2484112021009028

كلية األعالم/جامعة بغداد403.0اعدادية الفارابي للبنينادبيسجاد سعد يوسف عبد الرضا2485112021002012

كلية األعالم/جامعة بغداد402.0اعدادية االمال للبناتادبيهاله كريم خضير عباس2486112022070083

كلية األعالم/جامعة بغداد401.0ثانوية فدك للبناتادبيبنين علي ثامر عباس2487142022070018

كلية األعالم/جامعة بغداد400.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبييوسف صادق كريم علي2488142021005070

كلية األعالم/جامعة بغداد400.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمصطفى مظفر خضر جاسم2489102021205132

كلية األعالم/جامعة بغداد400.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيدانيه محمد طالب عبد الكريم2490112022137009

كلية األعالم/جامعة بغداد400.0اعدادية حماة للبناتادبيمينا ثامر رشيد احمد2491112022084148

كلية األعالم/جامعة بغداد451.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي زياد جليل عبد2492112041020054

كلية األعالم/جامعة بغداد401.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيهاني محمد عاتي مطشر2493132051012147

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعباس ميثم نعمه عبيد2494221921311050
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد393.0الخارجيونادبيعلي جمال معين حسن2495142021400148

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد380.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيامنه هشام عطا هللا حسن2496132022100002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد379.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي ناصح درويش موسى2497152021001092

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد379.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيسراج الدين عماد هاشم عباس2498132021018007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد378.0اعدادية االمام علي للبنينادبيزيد أحمد نصيف جاسم2499122021005020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد377.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيفاطمه داود سلمان جاسم2500122022110025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد377.0ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد مصطفى حبيب سيد2501142022106017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد374.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي دوري محمد مشعل2502122021005031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد371.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايه تحسين علي معيبد2503152022055007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد370.0اعدادية البلديات للبنينادبيقاسم عماد حمزه علي2504142021037171

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر رائد سلمان جوامير2505112021009113

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيستار يوسف عبد هللا عاشور2506212021272044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعباس محمود جبار سعيد2507122021202114

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد365.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيمينا عمر فاضل محمد2508112022111047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيامنة قحطان عدنان سلمان2509102022081001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيضرغام سعدون ميزر عفن2510102021206027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0اعدادية حلب للبنينادبيحسين احمد هادي عزيز2511262021013031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد361.0اعدادية االصالح للبنينادبيزين العابدين حسين عليوي نخيل2512222021015006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبينور حسين منصور عبد هللا2513122022087062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى كريم كوين عواد2514142021027132

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد595.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان جمعة كاظم2515112042215184

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيشمس الدين عادل ناصر زمام2516111941013022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد424.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد شامل محمود محمد2517201941022114

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد374.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيافنان عدنان كريم صالح2518132042070020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عماد حبيب حميد2519122042105151

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيعذراء مشتاق فرج عبد2520112042129038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيحمزه علوان عوده كاظم2521112051151015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية599.8ثانوية المتميزاتاحيائيسرى مؤيد عبد علي سلمان2522112042113082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية598.5ثانوية المتميزاتاحيائينور مجيد عبد حنش2523142042094168

كلية الطب/الجامعة المستنصرية598.0ثانوية النضال للبناتاحيائيايه وليد حسن ناصر2524102042102007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأحمد محمد أكرم حميد2525102041019017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية598.0اعداية الهدى للبناتاحيائيزهراء سليم كطوف عبد2526142042077027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية االمال للبناتاحيائينور مأمون محمود عبد الغني2527112042070158

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور حسناوي دحام عبد2528192042383167

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيبارق راضي عبيد حسين2529112041023013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمة احمد مانع سيد2530112042112081

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيرونق علي ياسين كاظم2531112042081017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد دويج جيال2532222042175198

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيعمر صالح الدين عز الدين عبد الرحيم2533212041088037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائييوسف رشيد غافل سالم2534192041125034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية الحريه للبناتاحيائينور الزهراء حسين ناجي عبد الحسين2535212042143043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد المهيمن وليد عارف توفيق2536102041019087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين راهي ضاحي تويس2537292041151045
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيثريا خالد محمود حمدي2538112042146005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.3الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيسجاد حازم عبد الصاحب حسين2539112041045024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيابو الحسن علي سهيل سوادي2540102041026007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية المتميزاتاحيائيدعاء صادق عبد الكريم غضيب2541112042113035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيايات سفيان محمد عبد العزيز2542112042192002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.5ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيرولى مهند طه محمد2543102042221138

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيزيد خالد صالح محمد2544112041005037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيحذيفة محمد مهدي عبد هللا2545112041033006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيبلسم مثمر هادي كاظم2546112042102011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعمر عبد الكريم محمد صالح2547192041001072

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيانمار سالم حمود جبار2548222041311010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيغيث مؤيد زامل احمد2549142041064028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمرتضى ضياء حسين علي2550122041031151

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيميار ابراهيم اسماعيل رشم2551112042110087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد االله مجيد هادي صالح2552102041022043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعبد هللا عيسى اسماعيل عبود2553102041024029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيباسل حمود جدعان سمير2554192041356011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيابرار حيدر عبد االمير شهاب2555112042076005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيفاطمه جبار منشد شغاتي2556112042124018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية حنين للبناتاحيائيغدير عباس جبار حسن2557132042104053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيأحمد قاسم عبد الحسين جاسم2558112041032007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا ضاري طاهر كريدي2559112041026082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمجتبى قاسم علي سعيد2560212041001064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيبحر ماهر شاكر فياض2561102041019032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيميا ياسر مفيد عبد اللطيف2562102042137094

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن صالح عطيه2563112041033019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.7الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيياسر سعد جعفر عزيز2564102041028184

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.1الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى سعدون حمد حسين2565102041028164

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيآمنه سامر عبد الحسن محي2566102042137001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية المهج للبناتاحيائيمنار حسين مصخن ثجيل2567142042102040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيابتهال نايف هادي عبيد2568152042046011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد مجيد حسن2569102042137053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائياحمد وضاح صالح موسى2570132041051004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاله طالب موسى ناصر2571142042103063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا حميد عناد عبد2572192041009163

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد عكاب صالح محمد2573102041026211

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيبان محمود ياسين احمد2574112042067023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب عبد الحسين فاخر طاهر2575112042110051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياسيل رعد جميل لطيف2576132042070017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيانس زياد حمد عبيد2577102041006007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد حميد منزل عبطان2578192041009262

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمريم حسين هادي محمد2579212042147118

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد عمار عدنان طه2580102041019059
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية االمام المختلطةاحيائييحيى عبداالمير كبسون حميد2581182041278024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمينا عبد الكريم فاضل عبد الحسين2582122042117044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب تحسين خليل ابراهيم2583262042120108

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك هاتف نشاوي مايع2584292042085038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسن علي حسين بريج2585292041031008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية النهرين للبنيناحيائييوسف حميد يوسف رزوقي2586112041020112

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.8ثانوية اغادير للبناتاحيائيالهام مكرم جبير جاسم2587112042103003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.5المنصور- ثانوية المتميزات احيائيغيد عماد جدعان كرم2588102042078146

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.5الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي عدنان محسن جواد2589102041028111

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.2الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد طالب عبد فرحان2590102041002018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.1الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيابو الفضل زهو فليح حسن2591102041028010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.1الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمر نصير مجيد حميد2592102041002135

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياية مطشر عامر زغير2593142042074017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيرفل احمد كريم فرحان2594112042193017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيشمس حيدر حسن كاظم2595142042091017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيايات عبد الحسن بديوي غضبان2596232042301004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيهدى مرزه عدنان جودي2597112042126051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيسلطان علي محسن سلطان2598112041005043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيسجاد حازم داوود سالم2599112041003014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحيدر فاضل رشيد صيهود2600212041032012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيرضا مثنى عبد الكاظم سعد2601112041030006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياسامه صالح عالوي احمد2602192041316002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيابراهيم منذر جواد كاظم2603112041016002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعلي محمد ابراهيم علوان2604112041016078

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي طالب احمد عبود2605112041026099

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية هند للبناتاحيائيايات كاظم جاسم جاري2606112042079009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيافنان حسن عبد هللا عبود2607202042134012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحيدر احمد كاظم جهاد2608202041013023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيدعاء فاضل عبد داود2609122042121006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرانيا قاسم هاشم احمد2610212042140081

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيفاطمه رائد عبد الواحد احمد2611102042097048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيبتول شهيد نوري ساجت2612142042093013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0الخارجيوناحيائيعلي محمد كاظم محسن2613112041400048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرواء محمود راضي عويز2614142042080019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ماليزيا- المدرسة العراقية في كوااللمبور احيائيرانيا نديم عبد الستار عبد الرزاق2615132042203001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية العامل للبنيناحيائياحمد المصطفى حسنين سعيد عبيد2616232041026002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم مصطفى صادق عبود2617102041028006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيبراء سلمان لهمود زويد2618262042144020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.8الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحسين عالء حسين سلمان2619112041045013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيالزهراء حسين لفته هاشم2620122042109006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.4الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيزيد باسم نعمه فريح2621142041046014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيالحر محمد عبد الفالح حسن2622142041165003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيأمينه عباس فاضل خليل2623102042091002
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزينب وعد حسين علوان2624102042131022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيندى محمد كريم محمد2625142042199036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيرغد رياض غركان كاطع2626142042199009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي حسين عبد جبار2627152041017040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين احمد محسن مزعل2628152041010023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرغد حيدر عبد الرضا حنون2629132042081008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزهراء علي صبحي قاسم2630142042117032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعداية الهدى للبناتاحيائيهاجر فاضل خضير عباس2631142042077076

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد هادي محسن عرنوص2632142041016112

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتبارك صدام وهيب سرحان2633142042070026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا خليل عبود هاشم2634142041018094

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيايه اياد كاظم سرحان2635142042135006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين علي حميد حسن2636182041006046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيضياء فالح حسن علي2637182041352033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد ضياء محمد عمران2638222041372022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيايات سلمان علي حسن2639102042137009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيعبير حسين عبد االله محمد2640272042063137

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم ريسان حريجة جودة2641222042135201

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عادل جبار ضميد2642142042078091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبتول لطيف رحيم ترف2643142042069009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي محمد جواد كاظم2644212041007088

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيغفران حسن سفنديار كمر2645142042074107

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيافنان مؤيد خالد درويش ولي2646142042104002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية زينب للبناتاحيائيعبير قاسم شتيوي جابر2647142042110175

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين علي عجيل2648132041010108

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيأمير عبد الكريم عبد الجبار خلف2649132041010017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية المناهل للبناتاحيائينبأ قحطان عبد الزهره شنشون2650132042126074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية المتميزاتاحيائيسجى عالء هادي ناجي2651112042113080

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدلين صميم عبد المنعم طه2652132042117088

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهاجر ماجد محسن عبد هللا2653132042121241

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه امير ذياب مكطوف2654142042111038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي محمود عبد السيد هدهود2655232041011041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء علي نعمة عبد هللا2656152042058052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيصالح مهدي صالح فرج2657192041114046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار عباس زغير حماس2658222041003268

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد صالح جابر ياسين2659102041026208

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرانيه عبد الواحد غازي خليل2660102042094026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0بوخارست-المدرسة العراقية الحكومية في رومانيااحيائيعمار أحمد صالح جالل2661132041201005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد اياد عباس هادي2662112041016005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية القناة للبناتاحيائيساره يوسف فاضل الفي2663132042072049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزينه أسماعيل عثمان فرحان2664112042072071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيسجاد باسم عقيل جعفر2665132041018015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيشيماء عصام لطيف علي2666142042225189
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه عالء عبد الحسين محمد علي2667102042078152

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيزينب غانم مزهر حسين2668132042133024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيالحارث صادق محيسن فليح2669102041026046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائييوسف عبد الرحيم كريم حسين2670102041017112

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي جبار بشيت عبيد2671242041011046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد المطلب موسى اسماعيل2672212041272242

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور حسن فاضل عباس2673212042092102

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب ضايف فالح دحيبش2674222042414137

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد علي ساجد عزيز سلمان2675182041006146

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين اسماعيل كاظم حمادي2676122042094042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه سالم هاشم نجم2677222042321145

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيياسين أكرم حسين مراد2678102041019175

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيرجوان خالد كريم مايخان2679212042092041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعلي مقداد محمد رحيم2680212041059039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيمحمد فؤاد عباس ناجي2681112041024028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيسجى غسان حسون علي2682122042102044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيحيدر منير محمد شكر2683212041081016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيزين العابدين مهدي محمد رديعان2684112041005039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.9الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياسامه محمد احمد عبيد2685102041028032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد عامر فتاح علي2686272041005148

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.8الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيغزوان فيصل حسين عجاج2687102041002136

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى احمد سعدون عز الدين2688132041020174

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.7ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيامنه احمد جاسم حمودي2689132042283011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.7ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسين عالء حسين علي2690212041020014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.7ثانوية المتميزاتاحيائيزينه حقي اسماعيل محسن2691112042113074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه علي بدر وادي2692122042109129

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.6ثانوية الحريه للبناتاحيائيزهراء قصي محمد رضا2693212042143024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.6ثانوية الحريه للبناتاحيائيامنيه احمد حسين جاسم2694212042143002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.6الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيطيبه ناظم مجيد اسماعيل2695102042100077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.5اعدادية الرسالة للبناتاحيائيياسمين خضر صادق حمودي2696102042115168

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.5ثانوية المتميزاتاحيائينبأ حسين عبد الكريم اسماعيل2697112042113136

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.5ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياسراء مصطفى مظفر نامق2698202042116008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.4اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم عمار قاسم مكي2699142042196088

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيانفال حيدر جبار محمد2700132042121025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغدير صباح حسن حسين2701122042109115

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.3ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيشكران عباس كاظم خشيت2702102042223083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي احمد حسن عزيز2703152041012050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيابراهيم محمد حبيب شبيب2704142041007004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد عالء لفته مجيد2705132041037091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.2ثانوية المتميزاتاحيائيرند قيس حسن عبود2706112042113049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعلي حسين علي فاضل2707112041021047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك محمد شاكر محمود2708112042072032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرند احمد حسين محمد2709112042072059
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيساره نزار عبد اللطيف جاسم2710132042087015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحيدر محمد باقر رضا احمد2711132041012052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء علي حلو سريح2712122042112096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيالحسن عبد الملك علي عبد الحميد2713212041005026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد وليد جمهور علي2714212041003020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية المأمون للبنيناحيائييوسف نهاد يعقوب حالوب2715102041006061

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيباقر سالم موسى شباح2716222041232005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياساور طارق جمال قدور2717212042102002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيوسام حامد صالح محمد2718212041009267

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيرسل علي مالك حميد2719212042248009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية النور للبنيناحيائيعباس علي عبدهللا بدن2720122041026086

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمنير صالح حسن عباس2721212041011111

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيطيبه تميم يونس عيسى2722212042093062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيعلي قاسم محسن جايد2723122041170028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمنتهى يوسف مرعي حسن2724212042140220

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية السالم للبنيناحيائيبالل قحطان ابراهيم احمد2725182041044016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم علي رضا عبد النبي2726122042107199

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيهبة عماد محمد علي2727212042136113

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيايات خميس عباس حسن2728182042233008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب سالم سعدون وكاع2729212042170068

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء قاسم هادي كريم2730152042048089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك زياد حميد هاشم2731112042126008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيفالح حسن علي ناصر2732142041028094

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيدانية محمد نعمان عياده2733102042118031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرزان عبدالرحمن وليد حسن2734192042383073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية تبوك للبناتاحيائياسماء رزاق حسن علي2735112042102002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيقاسم محمد علي محمد2736192041069021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية السياب للبناتاحيائيتقى نعمه حسن برغش2737102042077109

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيقدس مهدي كزار دعيمي2738102042221084

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهنادي احمد فهد محمود2739142042111284

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية حطين للبناتاحيائيهدير خلدون رحيم هاشم2740142042068054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم خضر عباس2741262041209203

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين علي كريم زغير2742122041026055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيسجاد غني رهيف راهي2743222041030029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبركات علي محسن علي2744222042141042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائينورا علي حيدر مجيد2745212042109089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد خالد كامل احمد2746212041014125

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي مهاوي مجافت2747142041042044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيأميرة قيس فياض فرحان2748142042221018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيشهد عالء حسين خلف2749142042090071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور الهدى عماد هاشم خميس2750142042067133

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمرتضى جامل منصور ضعيف2751142041013080

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي راضي بدر2752132041016113

527 من 64صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد علي زياد طارق عبود2753112041048019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسن خليل حمدان علي2754212041007023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياسراء علي جاسم حسين2755142042074005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائييوسف حميد كاظم عبيد2756142041003115

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينرجس محمد علي عزيز علك2757102042123056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمالذ معمر خميس مجول2758112042086064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيضحى عصام غازي سعيد2759142042078065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسارة انور لطيف سلطان2760142042111141

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمعد محسن عبد الكاظم محمد2761222041051118

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفدك الزهراء عصام محسن جبر2762132042118219

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه احمد زغير حمود2763122042112176

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيطيف نزار نوار صالل2764112042133046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه وسام جاسب سهيه2765122042112198

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ حامد غالب داغر2766122042112229

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعبد هللا كاظم عبد هللا علي2767232041009058

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي عامر فخري مزبان2768192041114069

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيأفنان محمود شهاب وهاب2769102042085001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيأمنه ليث عبد الرحيم نعمه2770232042122001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن حسين محمد2771112041016101

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه طارق محمد حلبوص2772122042117028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعداية المعراج للبناتاحيائينور عالء حميد رشيد2773102042113103

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهاجرة صباح شكر عطية2774212042178262

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور حمزه نعمه عبود2775102042102046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيحارث ضاري دحام متعب2776102041011020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي محمد بالسم ماهود2777152041003065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسمر سالم طاهر حسين2778132042086065

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم صادق محسن ابراهيم2779102042140016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي نافع محمود2780262042120229

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينورا اسماعيل خليل اسماعيل2781192042188139

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية590.8الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف احمد فليح حسن2782102041002183

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية هند للبناتاحيائياسماء صالح عباس شنيهز2783112042079004

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسالي خليفه بدر مهدي2784102042123036

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه مصطاف رضوان ياسين2785142042111213

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيروان يحيى محمد حسين2786102042116023

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيمسرى محمد قاسم محمد2787112042134015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم غالب صالح محمد رضا2788122042107201

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية589.4الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسن احمد عزيز ياسر2789102041028052

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرقيه اياد محي الدين نوري2790102042137036

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية هند للبناتاحيائيسرى فوزي فخري جبر2791112042079049

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيضي فواز زامل عبد الحميد2792182042236089

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد الصاحب كاظم2793112041049087

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرانيه خضر مرزوق حسين2794102042115042

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيجعفر ماجد رحمن ياسين2795122041001025
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيامنيه رشاد جبار جياد2796132042070026

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية سومر للبناتاحيائيلمى مجيد حيدر هاشم2797142042072107

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية المتميزاتاحيائيدره أحمد طه عبد هللا2798142042094039

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيغزوان مزهر محمد عبد هللا2799112041022016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي شاكر محمود حسن2800102041017072

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفرح احمد عبد المجيد محمد2801132042100096

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمنار محمد علي شرتوح2802192042189185

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائينور الهدى قاسم كاظم طخيخ2803102042106034

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيامير عبد الكاظم محمد منصور2804142041021020

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياواب فالح حسين حرز2805142041021021

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيأصول الدين ماهر جواد كاظم2806112042114002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيفاطمة عصام قاسم محمد2807132042129020

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عماد كاظم صادق2808132041020162

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيالنا ضياء خليل عيسى2809132042117205

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين علي عصمت حكيم2810212041011032

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمود سالم علي سلمان2811112041049092

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيفهد حميد عودة علي2812102041026191

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيسارة تحسين علي حسين2813112042064043

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيعلي اسعد عثمان رسول2814102041042010

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى ايدن كريم مجيد2815212041011100

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية السياب للبناتاحيائيايه حسام فوزي ناجي2816102042077011

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرفاد حامد محمد علي عبد الحسين2817132042070089

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك فالح نعمه حمادي2818152042044031

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم ليث رشيد شاكر2819102042090098

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزبيده علي عوده عبد نور2820142042078038

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيكوثر محسن محمد شاه محمد2821152042054224

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية السدة للبنيناحيائيمصطفى علي حميد مخيف2822232041016075

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدانيه حيدر هشام عزت2823132042071045

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم جمعه ابراهيم مهدي2824122042112212

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيغدير حسين علي حسين2825112042085045

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحنين اثير محمد اسماعيل2826132042086027

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية السياب للبناتاحيائينبيله محمود رياض عبد اللطيف2827102042077099

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.9ثانوية المتميزاتاحيائيمالك علي جاسم محمد2828112042113127

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.8المنصور- ثانوية المتميزات احيائيامنه ابراهيم جويد دريد2829102042078012

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.8ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه ميري عبود حسين2830252042055077

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.6ثانوية المتميزيناحيائيعبد الوهاب محمد عقيل محمد سعيد2831112041010080

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيرامي مرفا جمال الدين محمدرضا2832142041007040

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء حسام علوان كريم2833122042109118

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحسن عبد هللا محسن مهاوي2834122041001083

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.2ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائينور هشام خضير عبود2835102042223147

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.1ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد مشتاق لطيف صادق2836132041037015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.1الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا إبراهيم اخليف مغير2837102041002096

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية القدس للبنيناحيائيهمام احمد كريم محيميد2838102041014076
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيعائشة سلمان خلف محمد2839112042066044

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء عالء حميد العيبي2840132042092029

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء احمد علي عبد2841142042078039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائييسر زياد طارق ناجي2842102042090131

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيجنات رشيد حميد ألطيف2843112042091014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيهاجر سعد عبد الستار محمود2844142042104077

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا وليد خالد كريم2845112041005069

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.7ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى فارس عبد الكريم حبيب2846112042113141

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.3الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيشعيب مدحت نوري جليل2847102041002070

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيساره جاسم محمد عبيد2848112042121039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية السياب للبناتاحيائيرند علي حسين علي2849102042077042

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء علي جبر كاظم2850142042078023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم محمد سهيل عبيد2851112042105119

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0المنصور- ثانوية المتميزات احيائيندى حسين كاظم عبد الرضا2852102042078196

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه خضير عبد زيد حمزه2853112042110071

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم زاهد كامل رشيد2854132042073083

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي أحمد محمد دحام2855102041019090

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايه عماد حسن محمد2856112042114014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم سالم عطيه عبد2857112042077073

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيهدى كريم كعيد جاسم2858112042103098

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيساره امجد قاسم محمد2859112042091031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيوسن احمد عثمان حسين2860122042122043

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيلينه ريسان حسين سلطان2861112042073075

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعبد الملك عمران نده مخيف2862232041011031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمريم غني محسن ثامر2863232042128069

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك محمد ابراهيم كاظم2864102042091020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين مهدي2865142042114022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين عالء كاظم حسون2866112041058044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم احمد جاسم صالح2867142042103047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيحنين مازن جاسم علي2868112042193010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن موجر رسن2869132041055062

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيضحى عادل عدنان شندي2870112042101027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سموأل جاسم محمد2871112041048010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيصفا نمير فاضل محمد2872142042112058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.9ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمود رشيد سلمان2873112041010076

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.5اعدادية الحريري للبناتاحيائيمسك فارس سامح ناصر2874132042117235

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.3الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائييوسف محمد احمد يوسف2875142041046049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.2المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم ماجد كامل احمد2876102042078177

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.2زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيصالح كيالن اكرم احمد2877142041010045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينبأ جبار حسين حسن2878142042112082

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب اسماعيل خليل دانه2879142042145147

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيمريم احمد خلف علي2880112042100024

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيموج فاضل عباس رشيد2881122042110079
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد حاتم عبيد سلمان2882232041255102

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيطيبه ميثم حسين عبد علي2883112042109077

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدره وليد لفته سعيد2884102042117038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي جاسم جبار عبد هللا2885142041011095

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائييمامه علي محفوظ احمد2886102042137110

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه هادي حنو محمد2887152042047088

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياطياف صباح صابط عباس2888142042066009

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمسك سفيان ضياف مرمي2889102042118119

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا منذر عبد الرضا علي2890232041027029

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب رحيم دريس كزار2891112042105064

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيزين العابدين محمد حسين احمد2892232041009043

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيأميمه مهند شدهان محسن2893142042100017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعداية الهدى للبناتاحيائينور احمد ساهم حسين2894142042077071

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء ماجد نجم عبود2895142042066044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينور حسام عبد الحسين حمزة2896142042197022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرؤى رشيد جوامير خميس2897212042121066

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيسجى عمار احمد بديوي2898192042188078

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيامنه باسم غازي محمد2899212042090022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير عبد االمير ناصر جبر2900102042096056

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعقيل سلمان ناجي كاظم2901212041014088

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيغدير خالد احمد نصيف2902212042097091

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسام حيدر فاضل عبد االمير2903122041031037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيحذيفة باسم ردام محمود2904212041037003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب محمد غني محمد2905212042098106

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايه احمد لطيف عبد2906182042236018

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيعلي رعد صاحب صعب2907212041269006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيحرير علي عبد جوده2908122042102020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيزينب حسن جدوع ياسين2909212042131007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيعبير رشيد علي سلمان2910212042131012

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيشمس احمد مهدي عطاهلل2911262042142006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم عبيد عناد2912262042144025

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيطيبه سعد عبد المطلب راضي2913122042107155

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية الواحة المختلطةاحيائيعلي طه عبد حسين2914212041215004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبراء نبيل نجم عبد هللا2915102042115018

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيهاجر خالد خضير منجل2916102042094060

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزينب ثائر ناجي ابراهيم2917132042096025

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرانيا كريم خليل اسماعيل2918132042094015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عزيز حسن2919132042080042

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيميس علي عبد الحسين هاشم2920142042099069

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى هاشم محمد عبد2921132041001095

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيايالف جاسم محمد عبد2922112042217008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيعائشه ناصر عزت صديق2923132042284028

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية حنين للبناتاحيائينور الهدى حيدر جاسم حمزه2924132042104085
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور الهدى مؤيد ابراهيم محمد علي2925122042090079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيمصطفى صابر طلب محمد2926142041043016

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمود ليث محمود مهدي2927142041007104

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمنتظر ماجد مجيد شاباز2928142041007121

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه رياض احمد هدوش2929212042138119

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيحسين ابراهيم مهدي عوده2930132041027001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب انور غريب خضير2931142042076075

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسجى صباح جواد عبد الكاظم2932142042089033

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم امير فخري نعمه2933142042149058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.9الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمحمد غازي كامل خلف2934142041046036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.5ثانوية المتميزيناحيائيالحسين ثائر اسماعيل علي2935282041026007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.4اعدادية الكوت للبناتاحيائيوالء سالم حسين عفات2936262042096178

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رسول حربي حميد2937112041010108

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه محمد جاسم جبر2938122052094089

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيعذراء اسماعيل زغير فياض2939102052107008

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمهدي منتظر كامل جواد2940132051055063

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيكرار حيدر مخيلف خضير2941142051026072

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيطه علي صادق صالح2942152051011056

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمرتضى وسام هادي جبار2943232051020084

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيحوراء يوسف سلمان جبر2944122052091009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمنار جاسم محمد فرج2945152052040040

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيضرغام عقيل عبد الرزاق لعيبي2946102051019041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقييوسف كريم جنزير جبر2947142051049029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيكرار هاشم عليوي حسين2948122051007087

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد صباح حنون غضيب2949282051009006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد كريم محسن حسين2950132051014034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيشهد منذر بناي فارس2951152052044026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامجد منير حاتم نايف2952102051017017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية460.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيياسين عبد الصمد خليل ابراهيم2953142051021121

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي مجيد نور علي حسين2954152051017034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى محمد وطان بدن2955282051006154

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيتقى مؤيد والي نعيمه2956112052108012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيبنين فاضل يوسف عيسى2957102042097016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف عباس فاضل طلب2958102041026258

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيحسن صادق جعيفر حسن2959232041011016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحيدر رافد حسن هادي2960162041049018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمؤتمن قاسم زغير هاشم2961132041012097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0الخارجيوناحيائياحمد عباس خضير والي2962222041400005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسن توفيق عزيز خلف2963162041090009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيليث مهدي هاشم حسين2964122051030115

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد عادل شندي والي2965282051006132

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي جاسم حاتم سوادي2966152051071165

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسن حسين محسن جاسم2967152051017009
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قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقياحمد لؤي عبد السالم داهي2968192051009010

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعمر ياسين محمد احمد2969102051017063

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسين منصور محمد عايد2970262051044011

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد علي2971102051200028

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيعباس قاسم كاطع لعيبي2972152051010035

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد ثامر علي محمد2973262051005050

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأحمد فاروق طه علي2974132051001011

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد المنعم صالح2975252051044115

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتتطبيقيعال راسل كاظم عوده2976132052087003

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي كريم زعل ماجد2977152051018043

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيانس اياد وناس مفرج2978102051020042

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعباس علي عيسى عمران2979182051123009

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا خلف2980102051017048

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمنتظر ليث راضي حسن2981112051013067

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيشاهنده احمد عباس حسين2982142052079041

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسجاد احمد طارق محمد علي2983132051012048

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية409.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد ستار جبر محمد2984162051002133

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية408.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيزينب نصر عباس سلمان2985212052016012

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية405.0ثانوية النبوغ للبناتتطبيقيسالي سعد فاضل عبود2986102052098008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقياحمد ماجد عيسى علي2987132051024008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية404.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحسن شاكر محسن صابر2988142051009068

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيلينه احمد ساجت سالم2989102052136007

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية419.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقينبأ سعد فراس يونس2990262052250055

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيرقيه علي قاسم كاظم2991212052156011

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء لطيف كاظم2992132051055019

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية410.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيساره محمد فؤاد مجيد2993132052100026

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيقيصر سمير عبد اللطيف جميل2994112051032030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم فاهم جبر2995252041205211

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيايات فؤاد عواد حنيش2996132042098017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياالء سالم أحمد خليل2997152042046018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيايه احمد جعاز محيسن2998142042090011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيهبة خليل ابراهيم علي اكبر2999152042057083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيزيد عماد عبد المجيد سعيد صالح3000112041012011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيعهد ماجد هاشم فاضل3001152042052044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيخمائل عباس علي غالي3002152042046077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيحوراء علي حمودي شاكر3003122042102021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسجاد حسين عبد الجبار محمد حسن3004152041012036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيابرار أحمد جواد كاظم3005152042042002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم فائق حسن جبار3006132042097048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحنين عبد الزهره حسين عبد هللا3007152042040043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدعاء سعد عبد زيدان3008132042100031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور سمير سعيد كوجي3009152042047141

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور رعد سعيد عباس3010122042105170
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء جبار عبد الحسين عبد هللا3011152042046151

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير ناجي مطلك ناصر3012142042111190

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب كاظم كاطع خليفه3013152042045051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية المبدعات األهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جعفر زكي حسين3014132042135004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي أركان اسماعيل علوان3015102041014050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرنا جمال عبد الحسين عيسى3016142042103022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة نجم رحيم زويد3017142042074122

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.4ثانوية المتميزاتاحيائيسلوى حسين رشيد محمد3018142042094096

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمخلد اياد عطيه عباس3019182041006151

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيضحى عادل عزيز راضي3020152042054176

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسماء خضير كاظم محسن3021132042071010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيبنين مصطفى حسين جياد3022102042101024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيأديان عبد اللطيف كنج علي غالم رضا3023152042047001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي كريم صدام جبر3024152041007085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتبارك خلدون طاهر ماهر3025102042120019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدانيه علي صبيح عباس3026132042117084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائياسيا سعد عبد الحي رمضان3027102042094004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينرجس عباس فاضل مهدي3028142042076140

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيعائشة يحيى مضحي حسن3029182042183112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حميد كاظم3030152042044082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية فدك للبناتاحيائيحوراء مثنى خزعل صادق3031142042070035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيغفران كاظم موسى حسن3032142042134122

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيفاطمه فالح عبد لفته3033152042056086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء باسم هجر هاشم3034132042098058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد شاكر رسول حميد3035152041017056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبيداء حامد لهيبي نايف3036122042020021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الخبير للبنيناحيائييوسف ناظم صيهود تومان3037112041007017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيسرمد فارس فاضل محي3038132041252066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفدك رغد كاظم حيدر3039122042117032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد باني محمد3040152041071162

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.8ثانوية المتميزاتاحيائياالء عامر طه عبد هللا3041132042108003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيهمام هاني شاكر نايف3042112041018147

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا عون خماني كنجي3043142041018098

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبا غازي فيصل حنون3044152042040132

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيرند عبد الكريم كعيد جباره3045142042081012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء قيس جبار عيدان3046152042044048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية االمال للبناتاحيائيسارة عماد عبد هللا نايف3047112042070073

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيشهد سمير عبد الواحد جبر3048122042230095

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0اعداية المعراج للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الحسين كاظم3049102042113078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمريم قيصر ثامر عبد الزهره3050152042061016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمصطفى رحيم عايد كاطع3051142041028133

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسجاد محمد صادج محمد3052152041005063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمي عزيز عبد الرحمن صالح3053122042102081
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد صادق طالب كريم3054132041037007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيختام رحيم شنيشل زامل3055142042145094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيايه جعفر ظاهر كشاش3056132042283023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيسجى نعمه شويل مهوس3057142042196053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيشهد محمود عبد هللا خضير3058132042126046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعبد هللا حسن علي ابراهيم3059152041015058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.8ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيشفق زهير علي شفيق3060132042134021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.8ثانوية المتميزاتاحيائيرسل نجم عبود حافظ3061112042113044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عالء حسين طوفي3062142042111133

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم كمال خليل محمد3063132042072077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرتاج رعد محمد عبد الرزاق3064132042070084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم هاشم محمد حبش3065142042111237

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.6اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ميثاق وهاب فرحان3066132042070111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد عباس مراد عبد3067152041010084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينبأ علي فيصل حميد3068152042052052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه اكرم مهدي احمد3069132042101008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيايه خماس شنون عذير3070142042191007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء حسن فرحان جبر3071142042124020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء ناجي عالوي سلومي3072142042111077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه حسن هاشم خضر3073152042054205

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمصطفى ضياء عباس علوان3074132041012132

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائينوال عماد ستار حسين3075122042088023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0 تموز للبنات14ثانوية احيائيسارة لؤي محمد اسماعيل3076142042071042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيامير محمد حسين عودة3077132041023013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي عقيل حميد حسن3078152041007080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيرسل رزاق علي حسن3079142042073054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينور حسين داود محروس3080132042079056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية عدن للبناتاحيائيشهد جابر موكر مزهر3081132042106042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية بلد للبنيناحيائيامير عامر باقر عبداالمير3082182041006016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينرجس محمود عبد الحسين مري3083142042145261

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر عماد قاسم زباله3084152041001035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب صالح فرحان مطلق3085132042107071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ هاني حسن جلوب3086152042046226

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيلينا احمد طالب محمد حسن3087122042132016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية البتول للبناتاحيائيأسراء خالد جميل مطر3088112042072009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب خليفه مهدي صالح3089142042124035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم علي طه شغيدل3090142042073134

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيصفا غازي ابراهيم علي3091132042101054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق جاسم عيسى3092142042067062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء رعد محمد عبد3093142042111070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد علي تولي عويز3094132041012115

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه صباح حسن عباس3095152042047086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيعائشه سرمد جمعة مهدي3096192042391027
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك عدي سعدي حسين3097102042091017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسين مهدي رضا شفي3098132041031015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية االنفال للبناتاحيائينور فراس فليح حسن3099102042101127

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينه احسان جبار حمود3100132042093077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينه حميد محمد راضي3101122042121012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشميم فيصل احميد مثنى3102132042100065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياسامة عبد االمير ناصر محيسن3103222041033020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية العزة للبناتاحيائيسجى علي حميد محمد3104122042118043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيوالء عبد الزهره محمد غضب3105142042073165

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيورود خالد محسن عبد عون3106152042042108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيمنى صباح حسن عبد السادة3107262042084039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة صدام علي رمي3108152042057051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعبد هللا جمعه حمادي تويه3109152041012048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيضحى محمد رضا عبد الساده3110142042083028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحنين رحيم هاتو جويعد3111142042225076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيبدرية محمود جاسم حسن3112152042080034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي غسان فخري جاسم3113132041005035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي عبد الحميد علي شريف3114122041031118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه حازم محمد حسين احمد3115122042109119

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية القناة للبناتاحيائيغيد انيس جابر هادي3116132042072061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية سومر للبناتاحيائينبأ عبد هللا حسن فنوش3117142042072122

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية التسامح للبناتاحيائييسر حيدر حمزه حوات3118142042076161

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء حامد ناصر عبود3119112042079035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية المسرة للبناتاحيائينور الزهراء عباس سنيد نجم3120152042041075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب ماجد جبار عيسى3121132042097028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور علي عباس عبيد3122102042102047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية493.0الخارجيوناحيائيكاظم ستار جبار حسن3123152041400046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيهيثم سالم قاسم لعيبي3124142041208270

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن ياسين3125132042070188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيرسول يوسف شاكر محمد3126132041024011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.7الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين نبيل عواد سعد3127102041002066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.4ثانوية المتميزاتاحيائيآمنه جعفر مصطفى ولي3128142042094006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيطيبة وسام قاسم علوان3129132042110019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيغفران محمد فرحان حسين3130112042110069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيابو الفضل عبد الرحمن بدن عجيل3131282041012003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء قاسم حسن علي3132122042112099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيندى ظاهر حمود عبد3133142042196099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم موسى شريف3134132042131011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائينور الزهراء زياد صباح زياره3135142042139037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء زهير عامر جاسم3136132042118111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيوقار عبد الزهره قاسم محمد3137142042138043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايه محمد حسن سليم كاظم3138142042133008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهدى عباس فاضل عاشور3139152042044209
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد علي رسن بدر3140122041031146

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفرح علي عبد هللا مهدي3141142042093061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيهبة مهدي داود عليوي3142112042101056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيهمام زهير ثامر عبد هللا3143132041003065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيشكران عالء مهدي محمد صالح3144102052096027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء صباح جوهر ولي3145152052047022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحسن احمد محسن ناصر3146101951003011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار يعرب فاضل مهدي3147132051259015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمة منير اسد داود3148152052047037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزينه محمد خالد عبد االمير3149132052107028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيسرى وليد نعمه رحيم3150142052145041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0الخارجياتتطبيقيسجى عبدالساده مجفت داخل3151152052401016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيرقيه جمال عليوي عبيد3152261952077008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبنين مؤيد جتان كاظم3153152052047008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيوليد حكم حلمي مهدي3154101951046009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي رضا حميد حبيب3155132051012077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية دمشق للبنينتطبيقيمحمد ليث ناجح جراد3156192051052012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حسن علي حسين3157132051258032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حيدر كرم زامل3158122051030087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيسجاد امير ستار شامي3159152051008035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيكرار حيدر نجاح لطيف3160102051004015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيغيث ضاري عناد خلف3161142051015042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيسجاد فؤاد سالم عبد3162152051004015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي كاظم مكي نجم3163102051003039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقياسراء وسيم فرمان سلطان3164142052076002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيمنار جواد عبد الكاظم جبار3165142052221031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيزينب حازم غضبان مفتن3166122052102015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي حسين هاشم داود3167142051018079

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيجعفر حمزه عبد علي مطر3168132051003014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه محمد طه محمد3169122052106026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سالم حبتور3170142051052005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيامير علي رحيم فليح3171152051013007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعلي صبر جاسم مزعل3172262051012025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى االمين جمعه حسن زغير3173132051011052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية415.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسن مشتاق خالف عباس3174152051015016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية415.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتتطبيقيمريم رائد رزاق علي3175132052088005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيبان قحطان عدنان عباس3176132052095002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية413.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيرقيه مناف عبد هللا حسن3177132052091016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية412.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيفاطمه وليد مكي راضي3178142052085008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية409.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيمالك مهند كرم عبد الحسين3179132052092029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيصهيب ماجد طركي محمد3180192051009027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية407.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيمؤمل محمد جاسم خليف3181282051031018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية406.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيزهراء خالد عبد الستار حيدر3182142052117006
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية406.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقييوسف رشيد مجيد رشيد3183132051256047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين سلمان3184262051012040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيبتول جاسم محمد مجيد3185112052072005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيفاطمه سماعيل راشد حسين3186142052133025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية404.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار حسين جبار صنكور3187282051151574

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسن وليد كريم فاضل3188132051018009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيسما جواد كاظم حمودي3189132052101018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية401.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد علي حمود جاسم3190132051023063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية396.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعلي حامد صالح جواد3191262051027033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيكرار زياد بشار خليفه3192282051011090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي جبار عاصي سلمان3193262051014032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية395.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد كاظم طعمة سلطان3194142051017090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية الحفرية للبناتتطبيقيتبارك ضياء جواد كاظم3195262052091003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية394.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيسجى اياد عبد محمود3196132052096011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيمنتظر حسن علي حسن3197132051002070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية391.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعمر حسين هادي صالح3198112051034013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية391.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعلي مهدي يحيى نايل3199132051024050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية391.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعز الدين مشرق حقي سعد هللا3200102051013093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيرقيه عدي هادي حمدان3201122052089016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيجنات صالح نايف عفين3202112052064005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية389.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد فاخر علي فيصل3203162051110004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية388.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقياحمد حيدر كاظم حسن3204132051014003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية387.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهدي حسن بركات طاهر3205282051151824

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية387.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي حسين جليل عبد الشاه3206142051023076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقيامنه احمد سهام حميد3207132052119001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية386.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيخطاب رشيد محمد احمد3208122051205014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد كاظم حمود عبد3209282051001059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية386.0الخارجيونتطبيقيجهاد نجم عبد الرزاق كرم3210122051400007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية386.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيرانيا ماجد جويعد حمود3211132052283012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحسين سليم كاظم جبر3212262051008007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم مجبل3213152052046012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيابراهيم محمد حميد محمد3214282051151005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية383.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حمزة سيد3215142051023070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية382.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيهبه كنعان اسماعيل داود3216122052102041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية382.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعمر رشدي خورشيد سعيد3217202051048058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية382.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينور عبد الحسين جبار محمد3218102052123021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي لفته وادي اشهيب3219282051006099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور خليل ابراهيم وسمي3220142052080031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسين جاسم وناس سالم3221152051002018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعبد هللا عادل محمود محمد3222132051012069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية379.0ثانوية التضامن األهلية للبناتتطبيقيرواسي صالح الدين سلمان نصيف3223102052121002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية378.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيخضر عباس عبد الخضر عباس3224102051019025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية378.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيأبو الحسن محمد علي عبد الواحد محسن3225102051008001
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية377.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيجعفر علي محسن جوده3226162051110011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد خضير ياسر مظلوم3227261941003154

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسيف كاظم منصور شامخ3228152041071176

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيسارة ابراهيم خليف فوزي3229142042224075

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية حنين للبناتاحيائيمنار حيدر نعومي نوري3230132042104076

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية حطين للبناتاحيائيرنده محمد عبد المجيد رشيد3231132042103011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي محمد علي صالح صاحب3232232041003062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيجنات نزار جبار عطيه3233152042048038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائياسالم فالح حسن محيميد3234122042231003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمقتدى كريم عباس ديوان3235282041151295

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء ناظم عصواد مهوال3236152042051088

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيتقوى نمير عبد المجيد عبيد3237102052110019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعباس علي عبد الحسن علي3238152051007060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيمؤمل علي اعجيم عبد الحسن3239142051200120

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية387.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيسفيان عادل عزيز رشيد3240142051013040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية387.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الرضا علي3241122051007085

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمه حبيب غازي عباس3242122052105044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية373.0الخارجياتتطبيقيدعاء خالد شيال عباس3243112052401011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور شريف عبد هللا عجيل3244142022067135

كلية القانون/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية البتول للبناتادبيسرى عبدالهادي مطشر زاير ثويني3245112022072061

كلية القانون/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيزهراء غني كريم حمادي3246132022112020

كلية القانون/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعقيل عبد الرضا خلف حسين3247152021007135

كلية القانون/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيكرار حسين رشاك مزعل3248122021047122

كلية القانون/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيعذراء جعفر موسى نعمه3249122022087044

كلية القانون/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء محمد حمزة حسين3250132022070040

كلية القانون/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية الندى للبناتادبيزهراء اياد ماهود سلمان3251142022302023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية508.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمنذر أياد عبد علي مراح3252142021015113

كلية القانون/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية الشعب للبناتادبينور عبد االمير هاشم خلف3253132022098167

كلية القانون/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمرتضى رعد كريم مزهر3254132021034128

كلية القانون/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين حمزة محسن صيهود3255132021024023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمالك محمد حسن علي3256132022086062

كلية القانون/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبينوار نعمة شاكر حسين3257142021210101

كلية القانون/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي ماهر علي احمد3258132021024081

كلية القانون/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد حيدر محسن صالح3259152021007007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبييمامه كاظم صحن عيسى3260142022095078

كلية القانون/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسيف سعد عبيد علوان3261132021012052

كلية القانون/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية السياب للبناتادبيتقى نجيب شريف فليح3262102022077007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية النصر للبناتادبيتبارك قاسم عبد الواحد علي3263122022112016

كلية القانون/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية المسك للبناتادبيام البنين ناصر عيسى جبر3264142022119002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم عمر حميد احمد3265102022117033

كلية القانون/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيغيث رياض هاشم عاتي3266132021012088

كلية القانون/الجامعة المستنصرية504.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد سعدون محسن فياض3267142021019067

كلية القانون/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى عالء مرهج حسين3268142021061101
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمة محمد زيدان بنيان3269132022130039

كلية القانون/الجامعة المستنصرية503.0الخارجيونادبيرامي وناس جعاطة مانع3270142021400088

كلية القانون/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيرفل سالم صالح مهدي3271132022100012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الفكر للبناتادبيشهد جمال كاظم محسن3272152022056055

كلية القانون/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية المعالي للبناتادبيمنار فراس كريم علي3273142022127057

كلية القانون/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي قحطان نصيف جاسم3274102021014040

كلية القانون/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية الصديق للبنينادبييونس علي احميد حسين3275122021023041

كلية القانون/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه كريم ثامر عبد الحسين3276152022049074

كلية القانون/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيياسمين مهدي صالح رشيد3277322022030047

كلية القانون/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم سعد يحيى خلف3278112022074058

كلية القانون/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية االزدهار للبناتادبيايالف مهنا جليل جواد3279122022090008

كلية القانون/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية االمام علي للبنينادبيفرقد علي ثامر مهدي3280122021005042

كلية القانون/الجامعة المستنصرية499.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعز الدين احمد خليل اسماعيل3281142021018056

كلية القانون/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف وليد حلو كريدي3282132021017120

كلية القانون/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية العزة للبناتادبيمريم سعد عبد الستار عبيد3283122022118058

كلية القانون/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الرباب للبناتادبيرسل قاسم محمد مشكور3284122022125042

كلية القانون/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية ام القرى للبناتادبيأيه اسامة عبد المنعم حسين3285142022079001

كلية القانون/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية عطر الجنة للبناتادبيرحمه سعد حمادي عبد3286112022144006

كلية القانون/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي عواد كاظم عبد3287142021003092

كلية القانون/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية عدن للبناتادبيغاده رعد عبد العزيز ياسين3288132022106060

كلية القانون/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد ابراهيم حسين سلمان3289132021034117

كلية القانون/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية النهار للبناتادبينرجس سعد عبد العالي حسين3290112022127060

كلية القانون/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الخمائل للبناتادبيضحى هشام محمد عنبر3291122022127069

كلية القانون/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الكرامة للبناتادبيسالي علي فاضل صالح3292132022101046

كلية القانون/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى عبد الكريم هاتو فرحان3293142021037221

كلية القانون/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين ابراهيم عبد الرضا منصور3294152021005014

كلية القانون/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية السياب للبناتادبيايه جالل عباس محمد3295102022077005

كلية القانون/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمالك حازم كاظم خفيف3296132022118125

كلية القانون/الجامعة المستنصرية495.0انقرة-مدارس الفرات االهلية تركياادبينور صالح عبد حسين3297132022248002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعبد هللا حيدر حسين لطيف3298122021003059

كلية القانون/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء محمد خالد عوده3299132022094032

كلية القانون/الجامعة المستنصرية495.0الخارجياتادبيرندا كاطع طاهر مهدي3300142022401081

كلية القانون/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا رميزان جاسم دهش3301102021027038

كلية القانون/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية العراقي للبنينادبيزيد عادل عطية مهدي3302102021005025

كلية القانون/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيكوثر محمد عبد الحسين وهيب3303132022093081

كلية القانون/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمالك احمد لطيف كاظم3304122042083040

كلية القانون/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيصفاء خالد عبد هللا سلمان3305142041008044

كلية القانون/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعلي عبد الوهاب مسعود جميل3306132051002048

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب علي مفرود كرمش3307142022222059

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء محمد جاسم عرين3308132022092035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية410.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمصطفى فرحان كسوب حنيحن3309142021210093

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية409.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمدرك اكرم مدرك حسين3310122021003105

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية405.0الخارجياتادبيساره محمد رسن بدر3311152022401077
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية401.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبينور فراس حسين حمزة3312122022096053

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية400.0ثانوية قزانية للبناتادبيهبه فالح عبدالستار داود3313212022104033

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبأ رحيم جوني عبود3314152022046078

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبنين محمد سرحان نعمه3315142022115010

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن حسين عباس متعب3316122021048018

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية448.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيفاطمة حسين سبع نصيف3317122042084022

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيلواء رامي امين حمود3318272041001233

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزينب علي حسن عباس3319122022126013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمحمود هاني محمود احمد3320132021250074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيأحمد نوري هالل حمادي3321192021351003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية الكندي للبنينادبيحسين قاسم راشد حنفوش3322112021046004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين عبد الباقي صافي جبر3323152021006023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية سراجق المختلطةادبيالمهدي احمد ابراهيم جاسم3324212021248003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحيدر حسين عبد شياع3325212021001023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية التسامح للبناتادبيفرح وعد محمد سعيد3326142022076106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد زكي محمد بدران3327142021018092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجاء رحيم عبد النبي علي3328142022124036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية المسرة للبناتادبيزهراء ابراهيم عبد الزهره سالم3329152022041023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد صافي مهدي حمندي3330212021272105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد جالل موشر غانم3331152021006002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية زينب للبناتادبياسراء سنيد راشد عطيه3332142022110008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية زينب للبناتادبيبنين احمد سعد سلمان3333142022110026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية يافا للبناتادبيحوراء علي شنين عبود3334132022107036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك ماجد عبود نايف3335142022076024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية الحكمة للبناتادبيمريم بشير محمد اصغر3336102022107036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى يحيى احمد كاظم3337142021003131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبياحمد مهند ستار فنر3338122021044004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي محمد رسول جاسم3339132021017080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور جاسم عبد محمد غانم3340142022095072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبياحمد اكرم عناد خضير3341102021155002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد طارق ابراهيم فلوك3342152021008011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعبد هللا رشيد هادي محمد3343212021248016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمصطفى كاظم جمعة جاسم3344152021011059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية بلدروز للبنينادبييحيى محمد نجم عبد الواحد3345212021007049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء نبيل سلمان حسن3346132022091047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي المرتضى وعد حسن جبار3347112021200074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيطه عدي حسب هللا محمود3348212021014036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي عدنان ابراهيم قاسم3349152021017093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الهدى للبناتادبينرجس رحيم محسن جبر3350152022047097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية سعد للبنينادبيعلي محمد باقر شوكة كامل3351212021060014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الرميلة للبناتادبيضحى وادي حسوني رحيمه3352152022044068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيازهار محمد فرحان سلمان3353142022071001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الرميلة للبناتادبينور احمد خلف مزعل3354152022044095
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيفاضل سعدون عبد الزهرة عداي3355152021008134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية صفية للبناتادبيمنار مصطفى نصيف كمر3356142022075216

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي المرتضى حقي اسماعيل حسن3357142021045041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينه امير كريم جاسم3358142022115044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيمحمد سالم فرحان سرحان3359262021165010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيجعفر علي حسين ابراهيم3360142021019026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد خليل ابراهيم أرحيم3361142021038010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الفراتين للبنينادبيياسر عماد عدنان محمود3362132021042089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبياحمد سلمان داود سلمان3363132021038002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية النسرين للبناتادبيرفقه طاهر نادر كيطان3364132022129010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية البراق للبنينادبيعباس علي ثجيل صنيخ3365152021002087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445.0ثانوية الصفاء للبنينادبيمنتظر هاشم فرحان زيدان3366142021167044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية النصر للبناتادبينبأ وحيد حبيب جعفر3367122022112105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد محسن علوان كاظم3368142021028084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد علي حسون فندي3369152021020118

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية440.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيسامر هاشم غني كاظم3370142021020022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية البطوله للبنينادبيمبين علي نافع موسى3371212021067026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية الرميلة للبناتادبيدالل باسم جبر شاكر3372152022044018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر كريم كاظم محسن3373152021005031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية سعد للبنينادبيصادق جعفر عدنان حسن3374212021060008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعيسى خالد حميد مغير3375212021038094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية االنصار للبنينادبيعلي محسن محمد محسن3376132021003039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية437.0ثانوية الموعظة المختلطةادبينسرين محمد مزهر عرموط3377262022165006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية عدن للبناتادبينور الهدى رائد محمود عيدان3378112022094090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيسجى نزار فواز رشيد3379262022165004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهبه عدي حاتم علي3380152022050114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيباقر صباح علي اكبر جعفر3381152021007028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيرائد محسن حسن موزان3382142021201096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية العفاف للبناتادبيسدير جليل حايف راضي3383262022141007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي رضا رياض صبار3384142021037144

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيأمير محمد عباس حمد3385132021252001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين جليل موسى عزيز3386132021011026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيطارق طالب ساهي راضي3387112021053065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجعفر سعد نجم محيسن3388152021007039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد تحسين جاسم كيطان3389152021008003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيابا الحسن فالح مهدي حسين3390142021019003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين احمد صدام فليح3391132021012029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية االنصار للبنينادبيعلي نصير عبد االله منصور3392132021003040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية عائشة للبناتادبيشهد اياد صيوان نخيش3393142022074058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة حطاب مفتاح حسين3394142022074076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه جاسم جمعه علي3395142022102071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد حيدر صبحي جمال3396142021020046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية البشير للبنينادبيفادي حمود راشد منصور3397142021036072
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسيف حسام كريم فرحان3398122021048052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيكاظم سعد سعود عبد العزيز3399102021015065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسجاد فالح حسين شامي3400152021003046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيرسول سعيد حاتم عبيد3401132021031009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد صاحب داود سلمان3402132021024100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0الخارجياتادبيساره نزار كريم عبود3403152022401079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية حنين للبناتادبيزهراء اسعد عباس سلطان3404132022104017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية العال المسائية للبنينادبياحمد محمد حميد حسن3405112021203028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0الخارجيونادبيمحمد مالك عادل كاظم3406152021400161

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيخميس احمد جاسم محمد3407142021012036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيسالي جاسم محمد علي3408112022099033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد محمد فاضل عباس3409132021008008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي عبد الكريم عبد الرزاق محسن3410152021018070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيازهار خالد لفته سبهان3411142022098003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء مهدي صاحب حمدان3412152022080070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية االصيل للبناتادبيامنه نبيل عادل عبد الوهاب3413112022064005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الشعب للبناتادبيشروق قيس قاسم نعمه3414132022098106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الوارثين للبنينادبيرضا محمد كاطع احمد3415152021013038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه فاضل محيسن رحيمة3416142022110139

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعباس خضير عبد هللا عباس3417142021030061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد اياد عبد الكاظم سلطان3418122021009115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد هللا رافد مجيد حسين3419132021009079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية البلديات للبنينادبيزيد عماد هاشم سعد3420142021037079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيساهر محسن عيسى صافي3421142021048045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرفل جواد عبد الكاظم حسن3422112022089029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحسين عبد خزعل علك3423152021074030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي باسم جمعة قاسم3424152021017083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية424.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيكرار حيدر جواد عبد الساده3425112021180122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية زبيدة للبناتادبيانغام علي محمود احمد3426112022108010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية المسك للبناتادبيوهج صالح عبد المهدي عبد الوهاب3427142022119059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية حطين للبناتادبيزينب اسعد عوده محسن3428142022068017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء علي ناصر محمد3429152022046038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد محمود صكيب سعد3430102021008047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيمصطفى قحطان علوان عبد الكريم3431112021200121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيلبنى عادل فخري سعدون3432132022093083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية الثقلين للبنينادبييوسف عصام خليل احمد3433122021048130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية االنتصار للبناتادبيسكينه فاضل هادي حسين3434132022091060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيوجدان ابراهيم حمادي طرودي3435131942110026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية السكري للبنيناحيائيبارق عقيل غازي عبد3436212041046003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينور خالد محيسن رسن3437141942074152

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيعباس عوده رحيمه مري3438132041027009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0اعدادية بلد للبناتاحيائيسكينة اسماعيل مرزوق هوير3439182042176126

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتبارك سالم حلول جرو3440142042070024
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآيه ياس خضير جاسم3441132042086004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائياحمد عباس فاضل مهدي3442132041054006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيبتول جواد قاسم عيسى3443132042281030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرغده ماجد شهاده محمد3444132042079015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمؤمل حيدر حسين عبد الحسن3445122041005047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيتقى عالء عباس كاظم3446142042100038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه جاسم فرحان محمد3447152042045072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين جاسم3448132042118122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية388.3اعدادية بغداد للبناتاحيائييسر سديد سعيد احمد3449132042070252

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية388.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيحنين احمد سرحان ذياب3450132042281041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية387.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمجتبى احمد بدن خواف3451142041009071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء جاسم محسن كريم3452112042112029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية384.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد هاشم حسين شبيب3453142041011018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية383.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيحيدر احمد كزار لفته3454142041182019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء رعد محمد فرج3455132042107051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية السويس للبنيناحيائيحسين رافد زيد سلمان3456132041006014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية382.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي يحيى عبد الرزاق سلطان3457142041019082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي عيسى عباس كاطع3458142041008065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور الهدى عماد عبد المنعم ابراهيم3459132042086111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية379.0 تموز للبنات14ثانوية احيائيامنه ياسر محمد دحام3460142042071006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي حسن دعدوش زعيري3461212041008075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيرويده سعد علي حمد3462102042118046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية378.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينور الهدى سعد ناجي جاسم3463152042051165

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية376.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيمحمود شاكر ياس عسل3464142041203203

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق عبد الرزاق مجيد3465132042091061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء وسام عيدان كاظم3466152042080167

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية374.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيامير اثير حيدر فاضل3467142041011020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف بشار ظافر جميل3468132041006065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية374.0ثانوية حطين للبناتاحيائيدعاء علي حسن جاسم3469142042068026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد علي سامي حسين محمد3470152041071335

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي ثائر جواد كاظم3471162041075111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس فاضل عبود3472142041042051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد حناي3473142041201011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيمالك احمد حميد جعفر3474122042136081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب عبد االمير علي فنجان3475142052140027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيامجد حسين فريح احمد3476142051201035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقياحمد ثائر زغير مخيلف3477142051003001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمحمد صادق حكمت حمادي كاظم3478132051011045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد راضي كاظم شميل3479152051009002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيالحسن بشير حسن عبيد3480132051009004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية376.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيعباس قادر غزي زالف3481152051010034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية374.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجعفر احمد جاسم مطشر3482132051010021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيبنين احمد حسب مهاوي3483152052080008
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمخلد خلف احمد حسين3484192051019076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية372.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين سعد سرحان حمزة3485142051023020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي شالل لفته سهل3486132051029050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيكرار حسين رياض عبود3487162051051095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد ستار جبر محسن3488132051017003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمنتظر بهاء رحيم محسن3489152051001098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية363.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيأماني سمير احمد محمد3490132052100001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء عبد الرحيم كاظم عصاد3491132052118029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية361.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقياحمد سعد حميد اتعيب3492152051071013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية360.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى منقذ عبد القادر علي3493102051019127

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية360.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعباس كاظم هويدي عبود3494132051011027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية360.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعبد هللا منصور نوري محمد3495122051031090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية360.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين اكبر عبد هللا3496142051059009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية360.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقياحمد سعد ناجي عبد3497152051018001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيباقر محمد علي حسن عبد الرضا3498132021012019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0الخارجياتادبيسمر فالح حسن عباس3499142022401121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية الثائر للبنينادبيمنتظر فليح جابر حمد3500122021011048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية النصر للبناتادبينرجس يوسف جواد حنش3501122022112107

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيسجى سمير محسن نايف3502102022155013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد حزام جابر شاتي3503142021050027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية يافا للبناتادبيريهام حسين عبد هللا هوبي3504132022107052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسان ثابت لفته عجيل3505152021011008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الرافدين للبنينادبيكرار كريم عبد جاسم3506152021001101

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد شهاب احمد ربيع3507112021028002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0الخارجياتادبيحوراء جاسم كريم صكر3508152022401034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الفكر للبناتادبينور فاضل جعفر محسن3509152022056081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية الجبل للبنينادبيكمر نجم عبد أملي3510212021036014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيمريم علي مفرود كرمش3511142022222084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية البسالة للبناتادبيمها كاظم مهدي دنانه3512132022092070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عامر حيدر نظر3513152022047059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى ساجد خلف بدر3514152021002165

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية الزهراء للبناتادبينور مصطفى هادي طرار3515132022097042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزينب علي عباس ناجي3516122022127047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيسجاد جاسم محمد مالك3517142021050013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الناصرة للبناتادبيسجى قاسم مصحب سبع3518142022133052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية حطين للبناتادبيطيبه عامر عبد الحسين محيل3519132022103049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى فارس أسود حبوب3520132022094052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية طه للبنينادبيعلي محمد ابراهيم رشيد3521142021177113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية المعالي للبناتادبيتبارك طه يوسف محمد3522142022127013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي ناظم عبد الكاظم ظاهر3523142021013104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية الكوثر للبناتادبينور الهدى بشير انور لعيبي3524132022122042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور محمد رحيم جبر3525152022053075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية االمل للبناتادبيشيالن صباح عبد علي سلمان3526142022144023
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية حطين للبناتادبيضحى كريم طه ياسين3527132022103048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبياياد سلمان محسن فرحان3528142021048009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد ثائر احمد محمد3529272021044100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية بغداد للبناتادبيشهد زهير خميس هاشم3530132022070049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية االستقامة للبناتادبيسجى علي حسن سلمان3531152022058052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب صبيح عبد هللا خدر3532142022110081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيامنه رزاق جواد عمران3533102022221006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه عامر حميد جابر3534152022058069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0إعدادية صنعاء للبنينادبيعبد االعلى علي حسين محمد3535142021025034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا سعد محمد عبد3536102021014029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمها ربيع كامل محسن3537132022093106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الفداء للبناتادبيفاتن جواد كاظم عبد3538142022100077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيياسر عمر قادر صالح3539132021034155

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد جاسم عبيد ظاهر3540142021032049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي هادي ستار فاضل3541142021037164

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية ابابيل للبنينادبيكرار رجى عبد الحسين عزيز3542132021011072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي عباس صباح عبد3543142021037148

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين مهدي صالح علي حسن3544122021048030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية الرشاد للبنينادبيعمر عدنان عنيد رشيد3545192021050027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء جاسم زغير طارش3546152022051054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياسماء خالد حسن علي3547112022150002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه احمد عبد هللا صبح3548132022098121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيكرار عبد الحمزة عيسى جبير3549142021050026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0ثانوية الرشيد للبناتادبيطيبه الزهراء رياض عباس نعمه3550132022096021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيحنين اسد عليوي كاظم3551112022095037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0ثانوية دجلة للبناتادبيغفران عبد هللا شياع بردى3552102022095056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية بلقيس للبناتادبيدعاء صادق حسن سلومي3553142022140014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيعبد الخالق صباح علي معيوف3554102021159008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0إعدادية المروج للبنينادبيعبد الودود سمير غني حمد3555142021013077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الحمار للبنينادبيحسين حيدر كاظم محمد باقر3556222021044006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0ثانوية الرباب للبناتادبيغدير ماجد سالم قاسم3557152022052023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينرجس جعفر كاطع دنبوس3558152022046081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبتول يد هللا علي مير جمشير3559152022045016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية415.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيعلي حميد جودة جابر3560142021207023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحارث حسن علي عمران3561102021009013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرقيه علي عبيد وسمي3562142022079052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد باقر لفته عبد هللا لفته3563142021019146

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيايه طالب هادي عبيد3564142022222012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية413.0اعدادية عائشة للبناتادبيام البنين جبار شنيشل حسن3565142022074012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية413.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمرتضى باسم حسين زبون3566132021011098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية413.0اعدادية النعيم للبناتادبيسارة محمد وجيع صاحي3567142022073070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية413.0إعدادية المروج للبنينادبيمحمد نظير جبر حسين3568142021013138

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيكوثر اياد جمعه حسين3569152022054077
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيفاطمه رعد ابراهيم يعقوب3570102022220036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب حسن غانم حسين3571152022046047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسن علي قاسم كزار3572152021018016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية الكرامة للبناتادبيصفا عمار حميد رشيد3573132022101055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي عادل حسين خفي3574142021037147

كلية التربية/الجامعة المستنصرية410.0ثانوية سامراء للبنينادبيسيف علي عبد حميدي3575142021031041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية409.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي محمد هادي ريكان3576142021013101

كلية التربية/الجامعة المستنصرية409.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتمارة سالم عبد مهدي3577212022155026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية409.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيحوراء مهدي جليوي جبل3578142022134026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0ثانوية الحضارة للبناتادبينور الهدى عبد حسين سلمان3579122022135026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسجاد علي حكمان خلف3580142021048048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين كامل فليح حسين3581132021011032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0الخارجيونادبيحيدر حسين عبد الرضا مختاض3582142021400071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأية مصطفى صبار مزعل3583152022046014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية407.0اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه عماد كاظم سهم3584152022042065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد علي عبد الحسين زامل3585152021020045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0ثانوية سامراء للبنينادبيكرار عباس محيبس سلطان3586142021031063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة قيصر جوبي مناتي3587152022048095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية الماثر للبناتادبيتماره عباس زغير طارش3588152022051035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينادبيسجاد نصير كاظم محمد3589142021165004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء محسن عصواد محمد3590122022125034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيهدى عماد محمود سلمان3591152022048121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0ثانوية الندى للبناتادبيامنه شهيد شريف خليف3592142022302004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبياحمد كاظم مزعل كوسج3593142021205010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية404.0الخارجياتادبيسجى فوزي عزيز فرج3594152022401085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد دخيل جوي3595222041077063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيسرى محمد احمد عليوي3596122042082020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهويده سالم جندي عبد3597272042059161

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية السياب للبنيناحيائيأمين قاسم صالح حنش3598132041030001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينور الهدى يوسف سلمان عبد هللا3599142042225278

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيحنين واثق حميد منصور3600152042080065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزينب وسام جاسم حرب3601142042225156

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور جمال عبدهللا نجرس3602122042105169

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايات صالح جالب نهير3603142042134013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهديل فالح حسن داود3604142042111282

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية حماة للبناتاحيائيسجا شحاذه عبد هللا ساير3605112042084109

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين حسن هادي3606122041030054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا صادق رحيم لفته3607142041049044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيشذى فاضل عبد راضي3608152042051121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينورة رعد عبد علي حميد3609242042220798

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيمنار يونس خليل ابراهيم3610112042112100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيطيبه جاسم عبد الرحمن نصيف3611122042230101

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينبأ صباح منصور عيال3612262042144080
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور الهدى سالم جاسم راضي3613152042080328

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيطه محمد فليح داود3614212041031021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيحوراء خالد ليسه مجيد3615142042076038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد حسون وطيفي3616262042144028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد فاخر ثجيل عالل3617142041049067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيفاطمه باسم حميد محمد3618212042093068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0الخارجياتاحيائيهدى عبد الكاظم شغاتي بدر3619132042401151

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيربى محمد حميد فهد3620132042096014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيقيصر هادي دكدوك محمد3621322041040017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيزينه كريم عليوي حمادي3622112042085030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عبدالسميع حسن مطشر3623122042105150

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمروى صدام نعمه شريجي3624142042145240

كلية التربية/الجامعة المستنصرية415.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائياحمد قاهر خلوف جلعوط3625192041287002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية صالح الدين للبنيناحيائياسحاق طه خضير عباس3626112041186003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيزيد صالح كاظم نور3627252041151075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحسين جواد كاظم موسى3628272041152022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0الخارجياتاحيائيسجى عدنان بشير شمال3629142042401105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيغاده حسين عبد هللا ابراهيم3630132052075019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيحسين سالم محيبس سوادي3631132051026005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيشهالء جاسم تركي عبود3632142052076037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيضرغام حيدر حسن علي3633142051009040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيرقية مرتضى عوده جالي3634152052080022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقياحمد محمد حسن علوان عبد الحسين3635132051003007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمنتظر حافظ عباس حبيب3636132051012139

كلية التربية/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي صافي صاحب محل3637152051017030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيعلي جليل ياسر كسار3638222051314057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم كاظم عليوي3639112051151033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية373.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيعلي فارس جواد كاظم3640142051208024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية371.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأمجد علي عبد المحسن علي3641142051016016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيشهاب احمد هاشم حميد3642282051017041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية369.0الخارجيونتطبيقيمحمد رياض شنجار عكل3643222051400083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية يافا للبناتتطبيقينور حسن حسين عطيه3644132052107046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية369.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد خلف كطن3645222051363008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية368.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيساره سعد سلمان شكر3646232052126016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية368.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيهشام سلمان حميد محمود3647112051032044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية368.0ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيفاطمه مهدي تركي عبد عون3648232052116008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعلي طالب واحد عبيد3649132051024048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد صبحي كريم علي3650132051017004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية366.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيعال جبار مطشر بحث3651262052250040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية365.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيمريم حسنين رشيد جواد3652142052117014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية365.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيسيف الدين رحيم هملي معارج3653142051182030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيكاظم حميد محمد فليح3654142051026048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية363.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين سهيل عبد حسين3655152051071072
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيكاظم رمضان كاظم حبيب3656142051028053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية سومر للبناتادبيدينا جاسم حميد خليل3657142022072023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي سنان يعكوب يوسف3658152021002110

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية بغداد للبناتادبيسجى فؤاد قاسم سبهان3659132022070047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية االيالف للبناتادبيرانيه اسماعيل موسى جعفر3660102022104004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحنين فاضل فرج عواد3661142022124013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية االعظمية للبناتادبيداليا عالء تحسين اسماعيل3662132022073036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيمرام عالء عبد العظيم ابراهيم3663142022071063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد محمد فايق محمد3664142022106016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيمنار محمد كامل حسن3665132022111094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية بغداد للبناتادبيطيبه باسل صبيح حسن3666102022117026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيحنين بسام حنا يوسف3667142022104007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد ادبيمصطفى مازن علي حسون3668142021033006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء عوده ناصر موله3669142022075115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسيف جالل جويد سلمان3670142021009027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الكرامة للبناتادبينرجس محمد جاسم نصيف3671142022111051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية بغداد للبناتادبيسمر سمير محمد عبود3672102022117025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين علي صدام رحيمة3673142021030034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي عبد الزهرة تومان عبد3674151921009130

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية الناصرة للبناتادبيايه محمد حربي حمادي3675142022133009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيناصر صبري مظلوم راشد3676142021208184

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية النعيم للبناتادبيسحر حميد كاظم هاشم3677142022073077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية الصفاء للبنينادبياحمد سليم خالد جبر3678142021167001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيشبر حيدر سعد غني3679122021003047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية عكاظ  للبنينادبييونس كرم كاظم رويعي3680131921024137

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية التاخي للبناتادبيتبارك حسن عبد علي حسن3681142022081009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0الخارجيونادبيمحمد احمد راضي شنشول3682152021400151

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيهبة هللا علي هادي مراد3683112022220087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة صباح عبد هللا حسن3684152022047083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسن جبر عبد هللا ناهي3685142021030018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء عماد جبار عيال3686142022133042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية البتول للبناتادبيورود وسام صالح الدين عبدالسالم3687112022072146

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية الغزالية للبنينادبيباقر ابراهيم اسماعيل عبد الرضا3688102021008012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية القناة للبناتادبيغدير خضير عباس عليوي3689132022072033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء كاظم جبار زغير3690122022134072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0إعدادية المروج للبنينادبييوسف حاتم حسن حسن3691142021013165

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيحسن قاسم عيسى حطيحط3692122021172007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرنين حقي اسماعيل احمد3693142022111019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية412.0اعدادية بلقيس للبناتادبيهديل ناجي هاشم جبر3694132022071090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيألزهراء عبد الجليل كاطع سلمان3695122022134002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء هاني عبد سلمان3696132022118062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيتبارك خضير محمود جبار3697112022067011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0اعدادية النجاح للبنينادبيليث محمد جخيور خضير3698142021027107
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية409.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيسجا قاسم خليفه حبيب3699142022146022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد علي محمد عنفوص3700142021208147

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0إعدادية صنعاء للبنينادبيياسر علي محمد رضا3701142021025073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0اعدادية القناة للبناتادبيفكره حمود بداي عريبي3702132022072036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0الخارجياتادبيدالل جبار عبد الزهره بنيان3703132022401057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينور وسام حسن علي3704152022054099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرسل عماد ناصر عبود3705102022220014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0ثانوية اليرموك للبناتادبيمالك حسن موسى شاكر3706102022093015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية404.0الثانوية الشرقية للبناتادبيزينب عادل حسن جياد3707142022097012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرتاج علي عزيز ضاوي3708142022136026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0الخارجيونادبيانور صالح حسين علي3709142021400032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيزين الدين علي محمود جبار علي3710142021009022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية400.0الخارجياتادبياالء عادل عبد الحسن جاسم3711142022401033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيايات صباح جاسم جواد3712152022080136

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0اعدادية صفية للبناتادبيسجى علي ياسين بوهي3713142022075155

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0ثانوية العقيدة للبناتادبيغسق محمد هاشم احمد3714112022074047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية جرير للبناتادبيزينب صباح صالح محمود3715122022089036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيسجاد حسين خلف حمد3716142021205061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية البلديات للبنينادبيمنتظر محمد جبار عبد علي3717142021037236

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0اعداية الهدى للبناتادبيفرح مظفر عباس علوان3718142022077038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيطه سعد حسن قاسم3719132021009072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية396.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي فاضل محمد عباس3720142021028134

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي نوري خضير فارس3721142021174059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعمار امير مجيد ياسين3722122021044061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيامجد باسم الزم محمد3723142021169006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمرتضى هادي زيدان هاشم3724152021011054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية التسامح للبناتادبيتقى علي قاسم شكبان3725142022076026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى عباس لعيبي جكل3726142022075236

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية عدن للبناتادبييمامه رياض عبد الرحمن عبد النبي3727132022106099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية ام ايمن للبناتادبينبأ عباس حاتم نعمه3728142022134070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيضحى باسم رحيم سعد3729142022104027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيزيد عبد الفتاح غازي احمد3730112021029024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد علي خليل عباس3731142021020048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء يوسف علي حسين3732152022045028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية الخمائل للبناتادبيرؤى محمد علي محمد محمد3733122022127020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمؤمل حميد جاسم حسين3734152021007195

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية التعاون للبناتادبيدعاء يوسف حسن ناصر3735112022105020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيغدير احمد عسل عودة3736142021205109

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيليث جاسم حسن جاسم3737152021007193

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0الخارجياتادبيطيبه عالء كاظم حنتوش3738132022401131

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية قباء للبنينادبيمنتظر جميل هاشم خماس3739152021010068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد نبيل عبد الرحيم عبد الحسن3740122021009129

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء كاظم كرم سلمان3741142022124030
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0اعدادية حيفا للبناتادبيغسق عدي محسن جاسم3742232022122041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين سالم عباس علي3743152021072043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعباس جبار كاظم حسين3744152021015062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية التسامح للبناتادبيجنات عبد المنعم ناظم عبود3745142022076027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعبد هللا عامر رسن سلطان3746122021034068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيامجد ستار جبار علي3747122021047014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيهاشم فاضل هاشم فرج3748142021169048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجعفر حسين صبار عبيد3749142021038024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد محمد الزم عبد السادة3750132021045007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيعمر طه جاسم محمد3751132021054009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهاله فاضل مناتي حيدر3752142022095076

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية الرميلة للبناتادبيرياحين حسن نعيمه حاسد3753152022044026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر عماد علي جواد3754132021017042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0ثانوية الخضراء للبناتادبيتقوى خلدون عيفان اسماعيل3755102022089009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين سعدون عبد عجيمي3756142021048021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب يحيى كاظم جاسم3757142022069033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيمنار منذر عبد االخوه منذور3758142022193035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمنتظر كريم جبار مريوش3759132021034145

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية الناصرة للبناتادبيطيبه خضير عباس فرج3760142022133057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية الناصرة للبناتادبيحنين ضياء منديل عوفي3761142022133019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء خالد جاسم كاظم3762122022134064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه علي عبد الحسين علوان3763122022127085

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية الخمائل للبناتادبينور الهدى كاظم عبد الحسن كاظم3764122022127116

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0ثانوية المسك للبناتادبيمريم حنين لطيف كاظم3765142022119049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعبد هللا احسان عبد القادر باش اغه3766132021252070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمريم نعمة عجيل جمعة3767112022215066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية عائشة للبناتادبيرقية شهاب هامل جار هللا3768142022074036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه فؤاد يحيى كاظم3769132022071032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية التسامح للبناتادبيداليا فريد سلومي داود3770142022076033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيغفران حسن هاني صالح3771132022078021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية عدن للبناتادبيجمانه حيدر محمد رجب3772132022106022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه عدنان ثجيل بدن3773122022087051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية العقيلة للبناتادبيامنه جليل رسول كريم3774152022040003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيحسن مصطفى والي مانع3775132021257029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية الفكر للبناتادبيسجى شهيد نزال عالوي3776152022056051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيريم رحيم عيسى كاصد3777142022115026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزينب عقيل عبد الحسن سلمان3778102022107027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0ثانوية الخلود للبناتادبييثرب احمد فاضل زينل3779122022093044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0ثانوية الفضائل للبناتادبيحوراء علي عبد الحسن جلوب3780142022083013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي حسين جباري خريب3781142021009036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء منير مالك حسين3782142022110074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0ثانوية السجود للبناتادبيزينب صالح حسن فنجان3783142022065029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد علي ناصر عبد الحسين3784152021004056
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعباس ناظم باقر حسن3785152021011038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيعذراء كريم جاسب فرج3786142022088060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحيدر جواد كاظم شاطي3787152021001042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0ثانوية السعادة للبناتادبيمريم قاسم كاظم واراني3788142022120044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية زينب للبناتادبيرسل حميد حسين سلمان3789142022110053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0ثانوية الكوثر للبناتادبينور عباس جاسم محمد3790132022122043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمروه قاسم محمد منصور3791192022188038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي الكرار كاظم عليوي محيسن3792152021007142

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيباقر حسن عبد  الهادي سعدون3793122021047017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس علي شايع كاطع3794152021007129

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرشا كامل جعفر عبد الرحمن3795142022095020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين اياد عاصي محمد3796122021047032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0الخارجياتادبيزهراء محمد كعيد علي3797132022401080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية االمال للبناتادبينور الهدى احمد طالب احمد3798112022070080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعباس عالء  الدين فرحان ثجيل3799122021047077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين ماجد ناجي عبد3800142021026033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيطيبه علي ياسين حبيب3801122022134111

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيكرار جاسم مطر صالح3802142021038110

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء ماجد ناصر عطيه3803122022085021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبينبأ درع مشعان مطلب3804132022083014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيضحى بسام موسى ياسين3805132022083008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي احمد شهاب هذال3806152021007139

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسيف عالء جبر داخل3807142021008045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية الفداء للبناتادبيهبه مصطفى صبر عمران3808142022100118

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية سيناء للبنينادبيعلي رحيم محمد كوزين3809132021019025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية عائشة للبناتادبيضحى عبد السالم عباس حسين3810142022074062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0الخارجيونادبيذو الفقار صباح فرحان ناصر3811122021400049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد حاتم لعيبي سلمان3812142021003056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرقيه محمد جاسم بالسم3813142022079054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية المركزية للبناتادبينور ابراهيم خليل خلف3814132022119033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية التسامح للبناتادبياريج سهير جهاد داود3815142022076008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية النهروان للبنينادبياحمد عبد الزهرة فرج كطن3816152021020003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0ثانوية البارئ للبناتادبيايه عدي احمد ابراهيم3817112022119004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0ثانوية المناهل للبناتادبيدعاء عبد هللا محمد كاظم3818132022126015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم عدنان سلمان علي3819152022046076

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي سالم احمد عبد هللا3820132021007038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيموسى حسين عالوي شنيشل3821142021174096

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0ثانوية االسوار للبناتادبيساره خالد جخيور فضاله3822132022076027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية االنصار للبنينادبيكرار عامر جليل ابراهيم3823132021003046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0اإلعدادية المركزية للبناتادبياساور جعفر عبد الواحد هادي3824142022143001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيباقر عارف عليوي عسل3825122021203010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد رضا نعمه جناني3826152021001121

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيزهراء حيدر زهير بطي3827122022117014
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية البيان للبناتادبيكوثر رحيم ناهي عبد علي3828102022096083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية االمل للبناتادبيزينب جبار عناد غساد3829142022144014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمصطفى رياض قاسم عبود3830152021015116

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيسجاد علي حمود مريود3831142021201110

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزهراء سالم سلطان حاجم3832122022135008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسين نجم عبد سلمان3833142021020014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبييوسف سلمان علي نايف3834112021150059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0اعدادية الفردوس للبناتادبيايه علي سيد حسن3835132022118008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء محمود غاسي حمد3836122022098037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد فارس جواد مسير3837132021012048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0ثانوية االنوار للبناتادبيزهراء محمد عامر فليح3838122022104018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد منير محمد عرار3839132021007050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0اعدادية العقيلة للبناتادبيمالك سامي مخيلف سيد3840152022040113

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيرفل عالء احمد عبد الرضا3841122022102044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي عباس جميل لعيبي3842142021019113

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيسيف هالل رمضان لفتة3843152021072102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0اعدادية زينب للبناتادبينور عادل حميد منصور3844142022110170

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0الخارجياتادبينهى كريم عبد صبح3845152022401130

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيبدور خيري مزعل فلفل3846152022080017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي محمد حسن شويخ3847152021003075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيجمانه رباح هاشم سلمان3848122022134035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0ثانوية الزوراء للبنينادبيسامر خلدون غني عباس3849142021001013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار عبد النبي كاشخ بداي3850152021018083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعبد هللا يونس مكطوف ساير3851142021003081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه نعيم محسن جبر3852142022075196

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي عدنان سعود ضعيف3853142021049055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية التسامح للبناتادبيزينب ثائر وحواح صباح3854142022076065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0الخارجياتادبيمريم محمد عبد العزيز مهدي3855122022401124

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيامجد وعد جاسب جبار3856132021002009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد طه خضير عباس3857142021061009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيسجاد عباس عليوي متعب3858152021005038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد جبار عبد الكاظم سلمان3859142021174026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد حسنين هادي ناصر3860122021048001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية االسراء للبنينادبيابراهيم خليل فاضل سرداح3861102021011002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية الفردوس للبناتادبيضحى سعد نايف عبد الكريم3862132022118095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيضياء الدين احمد سيد محيبس3863152021006056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0ثانوية التألف للبناتادبينور الهدى محمود صابر صادق3864102022133059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية النجاة للبناتادبيسجى علي جبار نعمه3865152022042045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية361.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبياحمد علي شلكام خلف3866142021030003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية361.0ثانوية االحرار للبنينادبيعبد الملك سلمان عبد هللا محمد3867112021051030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية361.0اعدادية رفيدة للبناتادبيانهار احمد حسين احمد3868112022106004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائينور رائد عبد االمير كريم3869122042117048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء زيد عبد هللا حافظ3870152042045037
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياية حسين عباس ابو كذيلة3871142042106044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيمحمد تقي امير سعيد سابط3872132041007010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء محمد نهاد عبد3873212042156023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس ثائر رضا سلمان3874132042070148

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره قيس صالح مهدي3875132042094026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسارة أحمد ياسر كاظم3876142042110140

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية سومر للبناتاحيائينورا وسام قاسم محمد3877142042072130

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية الغدير األهلية للبنيناحيائيحسن هادي سامي رحيم3878152041019005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينسمه هادي صالح صدام3879132042118263

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحسنين رفعت محمد جاسم3880112051006034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقياريج طالب حسن هوبي3881132052070003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبلسم خالد جالب زوير3882152052040006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيزهراء علي حسين عصيود3883142052072026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعلي مهند فاضل ابراهيم3884122051010016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمعتز محمد جاسم احمد3885141921019157

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيموسى سرحان ذياب ياسين3886212021231020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء جبر حمادي خاجي3887132022094022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية المتنبي للبنينادبيهادي حسن ناصر دهش3888132021017110

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء عالء كاظم عبيد3889152022040051

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0اعدادية البسالة للبناتادبيسرى كريم قاسم شالكي3890132022092041

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية االعظمية للبناتادبيحفصة عمر عبد الواحد عباس3891132022073029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية البراق للبنينادبيعبد هللا رعد حسين نجم3892152021002093

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعبد هللا ابراهيم جاسم جبر3893152021006065

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية361.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب هاشم جابر بارح3894262022135021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية360.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعبد االمير محسن عذير عودة3895142021024162

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينورهان رباح حسن جياد3896152022050112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم مازن بهجت محمد3897132022093098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية الزهراء للبناتادبينور عمار عبد العباس حمودي3898132022097041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية الرشيد للبناتادبيحوراء حيدر سعدي ناظم3899132022096008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي حسين صدام خريبط3900142021037138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيجعفر صدام كاظم عواد3901142021003019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية العزيزية للبناتادبيبان محمد عبيد حمد3902262022110004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية اليمن للبنينادبياحمد محمد غازي مهدي3903102021016007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيجواد هاشم ابراهيم محمد3904112021052017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية البالد للبنينادبيمصطفى منذر عبد هللا حسين3905122021008026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0الخارجيونادبيحميد رزوقي كريم محمد3906232021400057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا عذاب3907132022122020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية ام البنين للبناتادبيبتول حسين زيد محمد3908132022080010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمهدي قيس عبد الحسن عبار3909141921019162

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية البتول للبناتادبيهاجر احمد غزال مشاي3910112022072133

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيغادة عامر جاسم حسين3911141922099062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية العراق للبنينادبيمصطفى عبد الستار جاسم محمد3912142021040032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية العراق للبنينادبيطه محمد سلمان حمد3913142021040016
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية القدس المختلطةادبيعبد السالم عبد حريش حمد3914112021168003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيمريم علي حسين علي3915142022124054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية قباء للبنينادبيعبد هللا ناجي عبد هللا عليوي3916152021010036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيورود دحام كاظم فيحان3917132022112041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبينور الزهراء حاكم ثامر فرحان3918142022136076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيعباس فجر ربيد صينخ3919222021213007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية سومر للبناتادبيهدى عماد محمد غريب3920142022072116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه جليل عطوان جبر3921142022140043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيتبارك باسم خلف هانو3922152022050016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينادبيايمن ظافر لقمان جبوري3923102021058001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الهدى للبناتادبيرقية حيدر عبد الستار عبد الجبار3924152022047035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك صباح عبد زيدان3925142022075043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية االنتصار للبناتادبيحوراء شهيد عزيز حبيب3926132022091021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية السيوطي للبنينادبيجالل علي حسين سهيل3927112021054009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية اليمن للبنينادبياحمد جمال فايز سعيد3928102021016003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية السجود للبناتادبيسجى عامر هادي فرحان3929142022065034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينور نجم عبد سالم3930142022088090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيصادق هاشم ابراهيم محمد3931112021201022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية حطين للبناتادبينور حسين حسن جبر3932132022103070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية العراق للبنينادبيمحمد خيزران كامل جاسم3933142021040029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية التجدد للبناتادبيايالف علي احمد بدر3934122022120005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0اعدادية الشاكرين للبنينادبييوسف احمد سليمان داود3935112021029065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه محمد نومي بسي3936132022094060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0ثانوية المسعودي للبناتادبيتبارك طارق عباس غني3937232022095014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيمريم عباس خضير تايه3938112022081041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0ثانوية الريف للبنينادبيمهند محمد عوين فرحان3939122021029030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية عائشة للبناتادبيزينب علي موزان لعيبي3940142022074048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمهيمن كريم علي ياسين3941132021034148

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية االستقامة للبناتادبيتبارك تحسين جمعه جبر3942152022058019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار وحيد علي هاشم3943142021003109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيالفرزدق رعد كامل والي3944282021010008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد باسم رحيم عبدون3945232021017050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيحذيفه سالم جمعه عبد هللا3946122021208012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية الروافد للبنينادبيياسر خالد محمود صخيل3947112021025051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0الخارجياتادبيعبير فالح شايع مجيد3948142022401140

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمنار محمد علي عباس3949132022101078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين ناصر كاظم خلف3950102021008032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية االستقامة للبناتادبيحوراء ناضل حمود جبر3951152022058029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0ثانوية الشمائل للبناتادبيجنات تحسين فالح مهدي3952142022109012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0ثانوية االنوار للبناتادبيحنين محمد علي رسن3953122022104010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0الخارجياتادبينبا رزاق جابر راضي3954152022401125

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية العراق للبنينادبيباسم احمد خالفي عبد الحسين3955142021040006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية االبرار للبنينادبيعلي مهدي حميد رسن3956262021016027
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيهدى كاظم حسن طوبان3957142022139047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيصهيب سلوان مولود خطاب3958112021156038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي محمد جاسم سعيد3959142021045049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0اعدادية البراق للبنينادبيازهر محمد حنون فليح3960152021002007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية صفية للبناتادبيبنين جبار حسن خالطي3961142022075034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيمحمد حميد جاسم محمد3962112021166025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0ثانوية الغفران المختلطةادبيسالم شامل رشيد حنتوش3963102021150008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد شهاب حمد حسون3964112021029003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0ثانوية واسط المختلطةادبيمحمد عذيب حريجه ظاهر3965132021174012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيغفران علي عبد الحميد صالح3966112022158008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسجاد غسان عبد الرزاق حسين3967112021011035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء علي قاسم محمد3968132022080039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيرسل خالد عبد الجبار سرحان3969112022158003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية صفية للبناتادبيزينه عدنان كاظم عوده3970142022075143

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية النورين للبنينادبيحسين خضير عباس فرحان3971142021004018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبياحمد علي شريف جابر3972142021030002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيزين العابدين جبار مذبوب برغال3973152021017051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية بلقيس للبناتادبيحوراء علي حسين عبود3974142022140011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيقاسم حسين قاسم حزام3975142021174063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينب رسن قاسم اسماعيل3976142022073060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0ثانوية الواقدي للبنينادبيمصطفى اسماعيل سليم مجبل3977192021086037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية الفكر للبناتادبيزينب جاسم لطيف علي3978152022056044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيفاطمة الزهراء قاسم بداي مجيسر3979112022087017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي حسين عمران كاظم3980142021013085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد كريم جار هللا العيبي3981132021011093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيبالل سرحان كامل محمد3982112021053025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيميسلون عبد الستار عزاوي ياسين3983112022095097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية الماثر للبناتادبينور الهدى رسول حاتم جاسم3984152022051132

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية الرضوانية للبنينادبييوسف صالح عناد نهار3985102021041064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسن هادي خليف هويش3986142021003027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عبد الرسول عبد الهادي جابر3987132021017076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0اعدادية االسراء للبنينادبيأمير ماجد حميد حمد3988102021011001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينب عزيز جاسم محسن3989142022143031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية المهج للبناتادبيغدير علي حسين صفر3990142022102067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه محمد راضي عوده3991152022051114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمحمد علي جابر كاظم3992142021205140

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب حسن حسين حسن3993132022071044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد نصير عبد االمير طاهر3994152022045070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0ثانوية حطين للبناتادبياسراء قاسم عطيه فالح3995142022068002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيحمزة كامل جمعة عودة3996112021160009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0اعدادية عائشة للبناتادبيمينا باسم ستار عبد3997142022074097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0ثانوية المسعودي للبناتادبياماني داود سلمان دانه3998232022095005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيهدى جاسم عباس جاسم3999132022282030
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0اعدادية النعيم للبنينادبيمرتضى كريم جماغ ضيدان4000262021008040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيابراهيم محمد علي غافل4001152021003002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0الخارجيونادبيحسين صالح عيدان دخيل4002152021400053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيياسر عمار نصيف جاسم4003132021004091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0اعدادية عشتار للبناتادبيهاجر حميد محسن عباس4004232022125031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم قاسم محمد علوان4005112022095092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0اعدادية يافا للبناتادبيصبا رحيم جابر محيي4006132022107100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيهبه محمد قاسم عبد علي4007152022045104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسين طالب جاسم سدخان4008142021208034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمرتجى جاسم حميد زوير4009152021003093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيايالف زيد عبد الواحد وجر4010142022134009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب حسين علي علوان4011132022071045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسين كاظم معن حسن4012142021174014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0ثانوية الزهور للبناتادبيمريم محمد عبطان دهش4013112022078039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن عبد االمير سهيل كمر4014142021038032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية العقيلة للبناتادبييقين عبد الرزاق عبد الوهاب زاير4015152022040131

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0ثانوية باب العلم للبناتادبيريام خالد فوزي عبد هللا4016122022123015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى خالد عباس محمد4017112021009107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية بلد للبنينادبيحسين كمال محمود طالب4018182021006013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعمر عادل حميد حسين4019102021024058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيسالم عاصي ابراهيم حزام4020142021210041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيعلي كريم علي سعدون4021112021204091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد عادل سكر عودة4022122021047144

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين ماجد مزعل جبر4023152021002044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عباس قاسم رسن4024152021007163

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيحنين اياد بهجت عبد الرحمن4025132022074010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية يافا للبناتادبيأيه سالم فهد خليفه4026132022107002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيامال محمد جاسم محمد4027122022084001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد مجيد كاظم خضير4028122021034112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0ثانوية االعتدال للبناتادبيدعاء نعمه فليح مجر4029132022077017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى جعفر حسين عباس4030152022045065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمصطفى محمد كريم علي4031132021011107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين عبود سوادي شاهين4032132021011027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبياحمد غانم كاظم خميس4033142021045001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور الهدى محمد خلف كاطع4034152022049085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبياسراء ضياء سعدي محي4035102022092003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء محمد عزيز هادي4036122022127019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الروافد للبنينادبيوليد رعد نوري شعالن4037112021025050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية العراق للبنينادبيزيد يحيى كاظم حسين4038122021009113

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعبد هللا حازم خضير مطشر4039112021042031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي كاظم جاسم عناد4040152021001087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد سمير حسب لطيف4041122021047143

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية الرشد للبناتادبيزينب خالد جمعه حمدان4042132022109018
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي ستار خزعل عطيه4043142021012050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيام البنين باقر ناجي مظلوم4044262022072008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزينب محمد عباس غلوة4045122022126014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية يافا للبناتادبيهبه حسين باقر ابراهيم4046132022107154

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيزبير احمد خليل ابراهيم4047112021150024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0الخارجياتادبيمياده عادل رابح بشار4048132022401173

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبياحمد جواد كاظم عواد4049132021255003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد احمد صبحي عباس4050102021015070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0ثانوية العامرية للبنينادبيحسن فيصل كزار عمران4051112021044004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجعفر عبد االمير محمد حسين4052142021024045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد إبراهيم محمود عبد هللا4053232021001056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياحمد محمود ثامر محمود4054112021150012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى ماجد حميد شاطي4055152021007256

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0الخارجيونادبيحسن لؤي خليل ابراهيم4056132021400023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0اعدادية االنتصار للبناتادبياستبرق علي هادي نوري4057132022091006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهويده محمد جمعه ورثه4058152022055084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين حكمت حسين محسن4059142021026028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء ماجد حامد هامش4060152022051067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي محمود عبود عداي4061102021022073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية العقيلة للبناتادبيبراء علي مهدي جاسم4062152022040015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية الفردوس للبناتادبيغدير عماد كريم نعمة4063132022118107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0ثانوية العامل للبنينادبيعلي سلمان ضويان عكل4064232021026014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمصطفى حسين شيخان كريص4065132021011105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0اعدادية المنتهى للبناتادبيمريم عباس صبيح حميد4066212022103030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمصطفى خالد شحاذه محمود4067122021017037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0ثانوية الشمائل للبناتادبيرسل فؤاد عبد الكاظم جوده4068142022109016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0ثانوية صالح الدين للبنينادبيعلي محمد خضير اسماعيل4069112021186002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيساره ليث عبد الصاحب جبر4070122022087039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعلي سلمان ناهي عياده4071142021211054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمصطفى احمد طامي حريز4072232021254080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمهيمن حسن حسب لطيف4073122021047180

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية حديثة للبناتادبيسميه سامر عبد المجيد عبد الجبار4074192022199019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم صالح حسن ريحان4075102022109105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمريم معن دالل علوان4076132022112035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد صباح مهاوي شمخي4077152021013088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه كاظم حسن محيسن4078142022133067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0ثانوية السعادة للبناتادبيهمسه محمد محسن جبارة4079142022120050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيعبد الرزاق قاسم ياس خضير4080232021178021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0الخارجياتادبيلبنى محسن عجالن جلوب4081122022401119

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية عدن للبناتادبيياسمين سالم طارش غضيب4082132022106094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمرتضى فيصل عوض مطرب4083142021038142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية االنتصار للبناتادبيساره اسماعيل صبحي محمود4084132022091053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية الروافد للبنينادبيحسين رزاق حميد هويدي4085112021025011
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمريم عالوي كاظم محيسن4086152022055071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه باسم عطوان طاهر4087122022099057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمروه جعفر حسين جباره4088152022045079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية االعتماد للبناتادبيهناء مطير جابر كاظم4089142022191068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية المعالي للبناتادبيافتخار عبد القادر حميد سعيد4090142022127005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0ثانوية السعادة للبناتادبيشهد ماهر طعمه غيالن4091142022120027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرغده احمد اكرم احمد4092102022220015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية قباء للبنينادبياحمد حميد حنظل عبود4093152021010001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا حسن علي عمران4094102021009027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين علي عبد الساده زكاح4095122021009082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيزيد احسان حميد طه4096102021015033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي عالء عبد الصاحب قاسم4097132021009091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0الخارجياتادبيمروه نجم عبدالساده كريم4098152022401113

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0ثانوية الفضائل للبناتادبينور يحيى عيال كاظم4099142022083060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمحمد حسن جبار صالح كطب4100142021205131

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0ثانوية النضال المختلطةادبيياسين مؤيد عباس خضير4101112021157019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمهدي قاصد شمخي حسن4102142021050035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيعذراء احمد هادي عباس4103112022081032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر ياسر كانوا جبر4104142021028214

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيشيرين محمد عبود زيدان4105232022094016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0ثانوية االبتهال للبناتادبيشمس علي فياض ساجت4106142022069037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأحمد حافظ صالح علي4107132021004004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية يافا للبناتادبينبأ محمد جاسم هويت4108132022107138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيعلياء خليل فاضل سرداح4109102022129023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيدنيا بشار ساهر علوان4110132022111031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء صالح اسماعيل خليل4111141942110078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه أياد حسين علي4112121942112084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيهاجر محمد صادق جميل4113131942078055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينور صباح نوري جري4114141942074153

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسين فاضل خيون خنش4115141941019030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيبنين صباح فارس محسن4116272042102013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينبا فراس عناد فحيمي4117122042101039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزهراء عبد المحسن عبيد كسار4118232042128046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم محمد حروش جاسم4119182042236114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ عباس فاضل هادي4120112042084181

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد هادي جاسم هادي4121152041005012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيصهيب جمعة مشعان عبد4122192041126003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيشذى جاسم محمد راضي4123122042101022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم نبيل عدنان مايخان4124152042054253

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيخضر جواد كاظم عبد4125132041250025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيغاده منعم خزعل منصور4126132042080039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيعائشه فاروق حسين عبد هللا4127232042094045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيمحمد حمد يوسف عبد اللطيف4128192041094012
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم فيصل ناصر عسل4129142042145248

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمرتضى جبار رحيمه دويش4130152041003092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء فخري جبر جعفر4131132042126025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرتاج جمال هاشم الزم4132142042124017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيهاله فياض حمد سليمان4133132042110028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد الوهاب عبد الرزاق نجم سمير4134112041029019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهيام محمد هاشم حردان4135152042048185

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد مشتاق حيدر عواد4136152041007144

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايات كريم رحيم عطوان4137142042083003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمحمد هشام مري محمد4138222041046075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينوره حميد طه محمد علي4139142042225287

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمروه مهدي طاهر شمخي4140262042144077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيسجى امجد كاظم مكي4141132042096031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0اعدادية النور للبنيناحيائيمرتضى كريم حسن عبد4142122041026163

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيايالف حسين جاسم عبد علي4143142042073022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية زينب للبناتاحيائيضحى كاظم علي سلمان4144142042110168

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء حسين راضي بازول4145152042049034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيرانيا خالد صحن عبد العزيز4146152042042032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيبراء فاضل عباس سريح4147232042228004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حسين علي جاسم4148142042111110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه عالء الدين عبود ياسين4149152042046147

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحمزه حسين محيل عبد عباس4150232041257071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيسجى هاني رحيم رفش4151142042133049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه اركان سعيد فريح4152142042111195

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيوفاء ليث هزبر هادي4153132042110031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيرسل امير عبيس عبد ايوب4154232042102025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيغفران عدنان خلف راضي4155122042101028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيضحى صالح صافي عاشور4156122042098071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيسجى كرم هللا شغيت مفتن4157152042080208

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيبتول مازن صالح مهدي4158102042092003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمحمد الباقر حسين سهير جبار4159132041009037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيشيماء باسل عبد الرزاق عبد الوهاب4160132042126049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية القناة للبناتاحيائيفرح سعيد كريم نصر هللا4161132042072071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك جالل سليمان احمد4162132042118042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي صاحب نصيف سمير4163232041051100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيزهراء باسم كاظم علي4164112042120011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيهدى داخل كاظم جاسم4165292042052286

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه ماجد ذياب عبيد4166292042160155

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيجمانه نعمه حسين رجب4167112052217006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيرافع عبد العفيف طاهر محسن4168282051031006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيهند جعفر محمد صديق امين4169132052075025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحيدر ضياء الدين حسين محمد علي4170122051030044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيفالح غائب حسين محمد4171132051006052
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب محمد حسن احمد4172132052118042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقياحسان فاضل فنيخ عكله4173112051164001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيضحى صباح نوري علي4174122022171007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيامنه زياد خلف مهودر4175112042121004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم علي حيدر حسين4176132042116035

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرفل محمود مخلف مخيبر4177112042103031

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي جبار محي عبيد4178282021013019

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد قاسم محمد سداوي4179112021024038

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0ثانوية المناهل للبناتادبيشيالن شوقي برهان يد هللا4180132022126031

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0ثانوية المسعودي للبناتادبيرحيق موفق حسين جلوب4181232022095018

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية الزهور للبناتادبيشفاء احمد محسن علي4182142022080038

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0الخارجيونادبيعادل ستار ثامر يوسف4183112021400067

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0ثانوية تبوك للبناتادبيضحى نايف صالح يبير4184112022102033

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيآيه حسن قاسم محمد4185212022160002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0ثانوية عائشة للبناتادبيتماره قاسم علي مربط4186112022082011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0ثانوية النضال المختلطةادبياالء صاحب عبد الكاظم شطب4187112022157001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0ثانوية حطين للبناتادبيتبارك مريح عباس موسى4188142022068008

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0ثانوية المسك للبناتادبينجاة محمد نعيمة موسى4189142022119053

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0ثانوية الرشيد للبناتادبيمروه سلمان عجيل رجا4190132022096028

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0ثانوية الخنساء للبناتادبياوفى سعد مجيد عبد الكريم4191142022107004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0اعدادية السيوطي للبنينادبيحسين مجبل عباس مطر4192112021054014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينورا عبد الستار مبارك كريم4193122022230037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمهند قيس هاشم محمد اسعد4194132021258038

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية حماة للبناتاحيائيشهد حاتم فخري مصلح4195112042084122

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيسيف انمار عيدان محمد4196122021016009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمنذر مزاحم درويش مطر4197112021203229

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيحسين هاني غريب عويد4198122041202051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمنتظر سالم مالك عبد الحسين4199232041257230

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب توفيق رمضان حسين4200162042290039

كلية الطب/جامعة البصرة597.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد علي عبد الكريم ادريس صالح4201162041105055

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عماد شاكر مرزوك4202162042165238

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حيدر شاكر جاسم4203162042165178

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيجعفر حسيب عبداالمام مرزوق4204162041075038

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيبهاء عبد الحكيم حسك عبد الحسن4205162041075035

كلية الطب/جامعة البصرة597.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن جواد حسن جاسم4206162041001022

كلية الطب/جامعة البصرة597.0اعدادية غزة للبناتاحيائيدعاء نعيم عوده عبيد4207162042208020

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسارة سعد عبد الكاظم نايف4208162042204064

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم سوادي مجهم4209162041084107

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين محمد جاسم عاجب4210162042165113

كلية الطب/جامعة البصرة597.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهدى مهدي ساجت فهد4211162042226125

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عبد الحسن رحيم حمادي4212162042165412

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر صادق خير هللا4213162042197011

كلية الطب/جامعة البصرة596.5ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى حسام محمود يوسف4214162041075220
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كلية الطب/جامعة البصرة596.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي عباس عكله جازع4215162041105042

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد العالي رخيص4216162042184274

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم هاني عبد الكريم منصور4217162042184250

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيكوثر سلمان رضيوي كطامي4218222042426021

كلية الطب/جامعة البصرة596.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمنتظر اسعد حسن بندر4219222041042033

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمروة جاسم خريبط خلف4220162042467021

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعال عدنان شعالن جبر4221162042165322

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرؤيا صباح عبد الصاحب محمد4222162042165142

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور علي حسين الزم4223162042381210

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيحسن علي عداي حسن4224162041089007

كلية الطب/جامعة البصرة596.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيأم البنين قاسم محمد صالح علي4225162042233001

كلية الطب/جامعة البصرة596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي عبد الزهره راضي4226162041001046

كلية الطب/جامعة البصرة596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد المنتظر صارم كامل سعيد4227162041001120

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيكوثر جواد كاظم حاتم4228162042165386

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه كريم كامل لعيبي4229162042165364

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عبد الكريم طعمه حسن4230162042165293

كلية الطب/جامعة البصرة595.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد علي وسام عبد الرزاق4231162041003022

كلية الطب/جامعة البصرة595.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين فؤاد كامل شفيق4232162041105024

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيام البنين محمد جاسم نعت4233162042184021

كلية الطب/جامعة البصرة595.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائياحمد جمال عبد الودود صبري4234162041365002

كلية الطب/جامعة البصرة595.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايراناحيائيمصطفى طارق نوال خزعل4235132041210011

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايالء رزاق راضي جابر4236162042202029

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمنتظر حسين مزيد عناد4237162041354079

كلية الطب/جامعة البصرة595.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد نافع فايز عبد الرضا4238162041001136

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار محمود محمد باقر4239162042165442

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عبد الحسين زوير بدن4240162042165413

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيحوراء فالح خلف حسن4241162042452010

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية المآثر للبناتاحيائياهله توفيق كريم جاسم4242162042455005

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرانيا عالء محمد صيهود4243162042184081

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء منجد شريف خضير4244222042437011

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد باقر لفته4245162042184144

كلية الطب/جامعة البصرة594.2اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الواحد بنيان4246222042323269

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة يوسف خليل ابراهيم4247162042280085

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيحوراء علي عيدان ظاهر4248162042380037

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد رمضان سبوس زغير4249162041060087

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين ناصر عبد علي حليفي4250162041392003

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيبنين ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم4251162042468001

كلية الطب/جامعة البصرة594.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة ادريس حسين عبد علي4252162042176041

كلية الطب/جامعة البصرة594.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيأساور صادق عبد االمير جابر4253162042218001

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة شاكر قاسم محمد4254162042338037

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائييسر عباس خلف علي4255162042165507

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيايثار مخلص عبد الرضا طاهر4256162042192010

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد منير ناصح عبود4257162041075204
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كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمنى جبار امين جابر4258162042280100

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكرار علي شيرون جلوب4259162041075151

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائياحمد أسامة عبد هللا خالد4260162041348002

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار جواد كاظم جمعه4261162042243085

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيدعاء امجد عبدالخضر محمد4262162042152059

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمسلم عقيل علي الزم4263162041075217

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور محمد جاسم حسن4264162042165477

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد مفيد حامد خلف4265162041075017

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيطيبة ميثم خلف نعمة4266162042166013

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيسجى باسم محمد حسن4267162042192042

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمصطفى عادل صالح مشاري4268162041090058

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره صالح نوري عباس4269162042165258

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى سالم حسن هليل4270162042165462

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة رياض سعيد علوان4271162042202135

كلية الطب/جامعة البصرة592.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد حسنين عبد علي حسن4272162041003021

كلية الطب/جامعة البصرة592.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيياسر عدنان ياسر مجيد4273162041105061

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعمار كاظم فياض هاشم4274162041075143

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبتول محمدعلي طوينه عوده4275162042152027

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب ناصر حاجم ماجد4276162042165247

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عبد الزهره عبد الكريم حسين4277162042165227

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيجراح حسن صبيح جارح4278162041075037

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالحسين عباس كاظم غنيم4279162041075026

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء فوزي عبد الصاحب عبد الحسين4280162042146036

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيمريم محمد مشاي زغير4281222042142072

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الوهاب سعيد4282162041075212

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى ماجد محمد علي حسين4283162041075229

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيكاظم لفته خميس شجر4284162041126017

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم محمد جبر4285162042192018

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائييسر داود سلمان رويعي4286222042435024

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيجلنار علي عبدعلي نزر4287162042152047

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعبدهللا فراس عبدالعباس مصبح4288162041140032

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد مهدي علي جواد4289162041075205

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيضحى رياض مهجر محسن4290162042452020

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيجعفر صادق جعفر عليوي4291162041075039

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائياية احمد محمد عباس4292162042197004

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيسحر شاكر عبد هللا حسج4293162042299018

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيام البنين عباس مذكور سيد4294162042146005

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء علي رشيد جاعد4295162042165123

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبدور صالح مهدي هاشم4296162042165074

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه عدي دواي عبد الحسين4297162042165060

كلية الطب/جامعة البصرة591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء باقر نواف حشف4298222042103107

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب حسين زبيدي والي4299162042381098

كلية الطب/جامعة البصرة591.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمرام عفيف محمد رشيد4300222042323291
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كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى عبد الصمد عبد العالي جميان4301162041110015

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينورس عدنان رحمان شبيب4302162042457049

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينه سعود لطيف عبيد4303222042139144

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيواصف اسامه امين كاصد4304162041038056

كلية الطب/جامعة البصرة590.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزينب علي صكبان خضير4305162042156030

كلية الطب/جامعة البصرة590.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عبدالعباس عبد الكريم خلف4306222041072105

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنين محمد حامد طالب4307162042459009

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايه هشام سلمان عبد الكريم4308162042184036

كلية الطب/جامعة البصرة590.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين داخل راضي نديوي4309222041035061

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب اياد شاكر سلطان4310162042183042

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد عبود علي4311162042184190

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسكينه علي ناظم حميد4312162042165276

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيساره قيس رميح سويف4313162042290053

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيموسى جواد يوسف حسين4314142041170059

كلية الطب/جامعة البصرة590.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي حسن داخل غانم4315162041033023

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد معن عبد هللا دهش4316162041060093

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسن نوري مالك عبود4317162041126004

كلية الطب/جامعة البصرة590.0المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشمس سلوان صبار عليوي4318102042078126

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعال خيري عدنان ناصر4319162042165321

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه جميل حنتوش سلمان4320162042165334

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيايمن عبد الرحمن سوادي رومي4321162041075032

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيسارة زهير ثجيل عبد الزهرة4322162042215014

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيسارة عماد نعيم ياسر4323222042421073

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالكاظم عبد الحسين عبد الكاظم علك4324162041075028

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي سعد ابراهيم صالح4325222041098121

كلية الطب/جامعة البصرة590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطوعه فاضل جبار خفيف4326222042103191

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيراينة امين سلطان دايخ4327162042338013

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيعال عقيل عبد هللا موسى4328222042135158

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائييقين احمد لزام مخيلف4329222042421129

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى خالد شرار شعبان4330162042165461

كلية الطب/جامعة البصرة590.0اعدادية القرنة للبناتاحيائينور الهدى رحيم عبد رسن4331162042154044

كلية الطب/جامعة البصرة590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيباسل نوري عبد الرزاق سلطان4332162041001018

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيتقى عوده جلود عذير4333162042290017

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب جواد حميد سلطان4334162042165214

كلية الطب/جامعة البصرة589.9ثانوية االيالف المتميزاتاحيائينبأ محمد فاضل عباس4335162042156060

كلية الطب/جامعة البصرة589.6ثانوية المتميزيناحيائيجعفر اثير محمد برهان4336112041010025

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية سامراء للبنيناحيائييوسف عصام حميد رحيل4337222041092044

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهدير عباس نصيف علي4338222042143378

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمهدي حسين علي عنايه4339222041010206

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الرضا ابو زوة4340222042135101

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين جابر بديوي4341222042207068

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم علي عبد الرزاق خفي4342142042105067

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حمدان سلمان4343222042207027

527 من 101صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيايه ماجد عبد اللطيف ابراهيم4344162042163016

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسين ابراهيم محمد عبيد4345232041033025

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكاظم علي راضي سلطان4346162041075147

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عدنان جفات غالي4347162042230032

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء حمدان جاسم كاظم4348162042237001

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية المتميزاتاحيائياية عباس عبد محيسن4349282042079007

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيحسين وجدي كاظم عبد علي4350162041499003

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيمنتظر نجاح خضير محمد4351162041095005

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حامد عبيد4352232042304126

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيزهراء حبيب فاخر عاجل4353222042188010

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينبأ عدنان خشان ماجد4354222042323372

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيرسل عبد الكاظم جابر فزع4355222042309012

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمروه علي ابراهيم مالك4356162042163066

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيالزهراء رياض حسن حدري4357212042150002

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرقيه هالل عبيد راضي4358262042102045

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين محروس عبد مكطوف4359222041036100

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي محمود طه خضير4360272041029064

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيبراء فالح عبد المهدي جوده4361282042052021

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين عبد الكريم عبادي جاسم4362162041090016

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد طعيمه عبد هللا4363222042412032

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبراء رحيم موسى غدير4364162042165075

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى حميد اعجمي مانع4365262042088160

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسن سالم ابراهيم منشد4366282041006030

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه مسلم عقيل كاطع4367222042414189

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حيدر حسين سلمان4368292041002097

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيبتول رحيم عبود كعود4369162042294004

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيزهراء خضر نعمه غضبان4370162042251010

كلية الطب/جامعة البصرة589.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد جمعه فظيليم جثير4371162041001065

كلية الطب/جامعة البصرة589.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي جباره عوده4372162041001044

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر صكبان هاشم ساجت4373262041003056

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيمريم هارون يوسف عزيز4374252042102044

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب باقر عبد الحسين هاشم4375222042135116

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحيدر غني جبار حسن4376222041314021

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الواحد جاسم4377222041036144

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيمنار اركان بهلول حسين4378222042139218

كلية الطب/جامعة البصرة589.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيابراهيم احمد عبد هللا الزم4379152041013002

كلية الطب/جامعة البصرة589.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقراحيائينور الهدى بشار سامي فداغ4380162042264008

كلية الطب/جامعة البصرة588.8ثانوية المتميزيناحيائياحمد حسن علي عباس4381112041010005

كلية الطب/جامعة البصرة588.6ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيسجاد سالم صياح محمد4382222041080020

كلية الطب/جامعة البصرة588.4ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد مازن محمد حبيب4383242041048036

كلية الطب/جامعة البصرة588.4الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيساره وسام مجيد شاكر4384222042112062

كلية الطب/جامعة البصرة588.3ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي خلدون عبد الرحيم ناصر4385222041080029

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمالذ ليث شريف مجدي4386162041003028
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كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي ميثم طالب قاسم4387162041049038

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمنتظر انور هادي شياع4388222041058149

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهدى علي حسن عبد السيد4389162042280116

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيقاسم هاني كاظم شناوة4390222041092032

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينبأ وائل يعقوب يوسف4391162042183099

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير تحسين علي جنيح4392282042078064

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد صالح فالح4393162042280084

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم العذراء علي محسن عبد4394252042100325

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد حسين كاظم4395222042141243

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيحسن عبدالسالم عبدالمجيد سيف الدين4396162041119007

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسجى شاكر سلمان ياسين4397162042165270

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسجى عادل ناصر شكرون4398162042165271

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيهدى دريد لفته عبد الرضا4399162042465009

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعباس سعد غركان فضاله4400222041021075

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عدنان طعان ثامر4401222041002305

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهاجر رائد محسن صدام4402222042392124

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيجعفر حيدر هادي عبيد4403222041040023

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيجنات عدي مشاور مهلهل4404222042185025

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيكرار زيد محسن حميو4405232041006133

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه رحيم جوده اجبير4406142042136048

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه كريم عكلو حسن4407292042057225

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيابرار محمد عبد عباس4408212042140001

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد احمد سعد احمد4409182041044040

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسين مؤيد علي مالح4410162041022013

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عزام حسين بالل4411172041350208

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء علي زياره راضي4412282042059062

كلية الطب/جامعة البصرة588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط عكلو عجة4413222041003324

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعلي سالم صيهود عبيد4414242041204094

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الغفران للبناتاحيائينبأ مناف صدام عكلة4415282042069071

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي احمد جبر سالم4416162041076022

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسن عماد رمضان هديه4417222041039022

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينبأ صالح محسن نعمه4418162042164030

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة فالح حسج سفيح4419162042163063

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيأماني كريم عبد الرضا عواد4420242042122011

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة جعفر قاسم غالي4421222042139183

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيايمن جاسم شريف عزيز4422222041096002

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسين علي محمد سليم4423222041084006

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد يوسف سعود4424162042202102

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبشائر انيس عبد القادر محمد4425162042165077

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي حاتم صبري يازع4426162041083023

كلية الطب/جامعة البصرة588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد مزعل غانم4427162041001134

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهديل عبد الحسين محمد فرج4428162042165499

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب حمدان نصر هللا جريح4429162042461008

527 من 103صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة البصرة588.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين علي فاخر باقر4430222041077040

كلية الطب/جامعة البصرة587.6ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن علي شذر زايد4431152041012019

كلية الطب/جامعة البصرة587.6ثانوية المتميزيناحيائيحسين تحسين كاظم حمد4432242041041028

كلية الطب/جامعة البصرة587.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعال نهاد درويش جواد4433232042088347

كلية الطب/جامعة البصرة587.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسجاد فاتح عبد الصاحب عبد اللطيف4434162041075085

كلية الطب/جامعة البصرة587.0اعدادية المسيب للبنيناحيائييوسف هاني مزهر ماجد4435232041009135

كلية الطب/جامعة البصرة587.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيوصال منير عبد هللا جاسم4436162042450096

كلية الطب/جامعة البصرة587.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن ضمد4437222041002352

كلية الطب/جامعة البصرة587.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر كامل جابر4438292042094043

كلية الطب/جامعة البصرة587.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب قاسم سلمان عبيد4439162042152106

كلية الطب/جامعة البصرة587.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد بدر4440162042240054

كلية الطب/جامعة البصرة587.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب صالح ربيع نعمة4441162042202095

كلية الطب/جامعة البصرة587.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي يوسف جرمل غانم4442162041131028

كلية الطب/جامعة البصرة587.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيراما فراس حسين علي4443142042112034

كلية الطب/جامعة البصرة587.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن حميد خضير شمير4444162041001023

كلية الطب/جامعة البصرة587.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيدانيا حيدر نعمه غالي4445142042134049

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره سلمان صاحب عطشان4446162042165257

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء احمد ثجيل ربيع4447162042165169

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة596.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيرضا باسم صالح ياسين4448162041139015

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين صدام جاسم محمد4449162042165081

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة594.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب عبدالعباس حمدي مالك4450162042145042

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيخديجه كاظم حنيف حسن4451162042165129

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة592.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين قيس مجباز ضايع4452242041074017

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة592.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائينجالء شايع عبود خريبط4453162042297042

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك غريب عبد علي احمد4454162042165093

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس حسين علي حسان4455222041053090

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عنب انعيمة4456222042135103

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الرزاق كاظم زاجي4457222041039107

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى حازم مجيد لفته4458162041003024

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيوفاء عادل هالل عوده4459162042272029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينرجس محمود ياسين جاسم4460222042185118

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائياحمد خالد عبد محمد عباس4461162041089001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق لفته سلمان4462162042383199

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبصائر مسلم صخي صالح4463262042088034

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.9ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمهدي عمار عزيز حمزه4464222041080047

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد الباسط حميد ساهي ريزه4465182041127030

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي جليل اسماعيل ابراهيم4466252041031385

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين علي مظلوم كاظم4467252041200038

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حسن جميل ابراهيم خليف4468252041031392

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيقاسم حمد كاظم دمان4469232041172034

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين محيل عبد الرضا4470252041151229

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيالحسن المجتبى حسين راضي حسين4471222041084001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب كميت منصور عبدالمحسن4472252042084414
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد رضا عباس عبد الشهيد عبد الحسين4473252041042019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير باسم علي حسين4474272041005016

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب غالي فواري هاشم4475242042120149

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمالك ياسر بشير عكال4476222042417077

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم رعد عبد مسلم كاظم4477252042101201

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهند عبد اللطيف طالب عبد الوهاب4478162042165502

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيهشام عبد الملك احمد جمعة4479182041016117

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم محمد4480232042271607

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ محمد عبد علي مطر4481142042104071

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبيداء عادل جبر حميدي4482232042078021

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائياماني سعيد جابر سندان4483232042115011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم محمد4484222041051091

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء صالح نصيف عبد4485262042102063

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينورس فارس قنبل عذير4486142042132107

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.5ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيبناز قاسم حسن بدن4487142042129010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.5ثانوية المتميزيناحيائيالحسن علي فاهم جبر4488242041041011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين محمد حسيب محمد علي4489202041050026

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ رياض مكي عبود4490162042165449

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الكاظم يوسف4491212041002154

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين نصير كاظم عطية4492252042062217

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد كفاح عبد الكاظم جواد4493222041093071

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار سايل محمد عبد4494242042104153

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيساره محمد لعيبي ابراهيم4495232042304135

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيام البنين سالم عبد الحسين هادي4496162042450008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عباس ناصر جابر4497162042165225

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي هادي هالل حمود4498122041025068

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيودق عباس حسن رحيم4499252042056350

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيامنه حسنين عبد الرحمن حسين4500162042146006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي حميد مجيد جنام4501222041307101

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء غزوان عبد األمير كاظم4502222042421053

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيجعفر صادق عظيم عكاب4503242041006008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب الحوراء كاظم حمد رسن4504142042134091

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب حيدر حسين ناصر4505232042115093

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين صالح حسين4506252041031224

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيطيبة محمد عيسى عليوي4507212042171028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيحيدر ناصر كاظم ناصر4508132041002028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عقيل حسين هلول4509222041003378

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية هند للبناتاحيائينور الهدى علي نعمه بيتي4510112042079072

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب صالح مهدي دوهان4511232042120119

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيشهزنان حسين عبد هادي4512242042093115

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيسجاد عباس علي ابراهيم4513142041021060

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عمران موسى4514292042085139

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم حافظ عبد الزهرة دعاج4515162042145071
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيسجى صبحي ابراهيم مهدي4516162042247069

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهدى خالد علي حسين4517262042132246

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفاطمه جليل ردام شيبان4518212042097094

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي زكي سلمان عبدعلي4519162041074020

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمود شاكر عبد4520272041001209

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيزين العابدين عباس حسن ثجيل4521282041006065

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء صالح مهدي هاشم4522272042077053

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسين علي مظلوم رهيف4523222041076020

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد هللا خالد عبد اللطيف محمد4524112041016062

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد كاظم4525272042055109

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيهبه احمد عبود مهدي4526212042139225

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعاتكه عبدالسالم صالح اسماعيل4527192042197032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد عامر عبد الوهاب احمد4528132041030006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه قاسم حسن حليم4529242042120201

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد الرحمن كريم بالسم خلف4530242041003141

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي شاكر هادي حمود4531242041003169

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية خولة للبناتاحيائيفاطمة عبد المحسن داغر شويع4532282042083037

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين رزاق العيبي مزهر4533242042080019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحوراء حيدر صاحب عمران4534242042146029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنيناحيائيموسى ماجد مناتي شرهان4535162041018007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصعب أيوب جمعه عبد الرحمن4536182041149062

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسين جواد كاظم كريم4537272041001357

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي احمد محمود يوسف4538202041011035

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيبان علي عبد هللا فياض4539222042421014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايراناحيائيزهراء وجدي صباح محمود4540132042210005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن هادي محمود مخيلف4541262041014028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياياد صالح فريق خليل4542202041030035

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب الحوراء سالم علي جباره4543282042078045

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفرح مشتاق طالب مطشر4544222042142068

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عقيل عبد العزيز عبد الغني4545162042165296

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى سمير سعيد علي4546162041084122

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيتبارك احمد خضير نعمة4547162042383041

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيماجد علي زويد خليف4548262041001159

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيذو الفقار رعد كاطع حسن4549142041182024

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعذراء أياد عبد الرسول جدوع4550272042091105

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدانيه ابراهيم يحيى قاسم4551172042357246

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيضرغام حيدر عبد الرضا حسين4552262041001092

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيام البنين عالء عبد الحسين مزبان4553222042162007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيربى طالب نجم عكله4554222042175072

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسهاد حكيم عطيه عبد4555222042207053

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمسلم احمد علي حسين4556132041252140

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيحيدر شنان عبد الحسين رويعي4557222041022017

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيآيات نعيم صيوان جويد4558222042417003
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيازل جواد كاظم عبود4559232042304005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين حيدر سليم كريم4560142042111048

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0اعدادية النجاة للبناتاحيائياسماء احمد عبد علي عكار4561152042042006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينبأ سمير وحيد صخي4562232042147082

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد المؤمن سامي عبد هللا مرعي4563202041013042

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.9ثانوية المتميزيناحيائييوسف يعرب قحطان محمد4564112041010144

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي كاظم جعفر احمد4565122041001071

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.6الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف دري غسان خليفه4566102041002187

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.4ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمسلم عقيل مكطوف عذوب4567222041080043

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيجنيد تحسين صابر شاكر4568202041050022

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.4ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء رزاق عبد المحسن صكر4569222042159019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء عقيل رزوقي صالح4570232042096052

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.1الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا اياد حسين حميد4571102041028089

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيالحسن عباس حسن كاظم4572272041005013

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائينور عالء كاظم رحيم4573162042162070

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائياسراء فاضل حسين عليل4574292042160018

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياالء حيدر رعد سهيل4575162042204006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيغدير عدنان جليل خير هللا4576162042207114

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبراء علي سلمان عزيز4577222042135028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرانيا ماهر ناظر عبد هللا4578212042098069

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب محمد علي حسين4579232042077079

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي محسن جبار فهد4580282041026027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيطيبه طارق ياسين عبد علي4581222042113114

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي ماضي عبد الرزاق سوادي4582162041075135

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيزينب ناصر جويت حسين4583222042426015

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيرسل عادل حامد ناصر4584142042091010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي السجاد صالح احمد صالح4585162041075107

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيناظم احمد ناظم فرهود4586232041019188

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيعلي ابا ذر فاضل عبد الخضر4587162041394006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمؤمل اياد لطيف هاشم4588162041075157

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب سجاد باقر هنين4589232042087174

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعباس قاسم هزل والي4590162041022024

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه علوان عبد فضل4591242042118122

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياساور صديق عبداللطيف فواز4592192042197001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمنتظر يوسف عامر عبد العالي4593242041251097

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب خالد كاظم عبيد4594272042088118

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد القادر حسين شرقي صالح4595202041001109

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب عادل عبد الجليل مجيد4596162042383260

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيياسمين علي قيصر يوسف4597162042152219

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد كاظم عبود4598162042163060

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبيد فالح نبات4599162042184214

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيرنا ضياء عباس منهل4600162042469004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفرح عالء يوسف نعمه4601162042165379
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينور جمال خلف سالم4602162042152192

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء حارث محمد علي غانم4603162042332042

كلية طب االسنان/جامعة البصرة590.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيحوراء لؤي مهدي عبد هللا4604162042475012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة589.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء محمد جميل كامل4605162042228053

كلية طب االسنان/جامعة البصرة589.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم علي مناتي4606162042184195

كلية طب االسنان/جامعة البصرة589.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى ميثم ايوب عبد القادر4607162041075231

كلية طب االسنان/جامعة البصرة589.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايات سالم باشخ مطشر4608162042170005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة588.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين فالح غالي علي4609162041003011

كلية طب االسنان/جامعة البصرة588.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيياسين عوض ياسين محسن4610162041076033

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيطارق عماد عادل علي4611162041094025

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب عادل علي دشر4612162042145040

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى احمد سالم حميد4613212041005156

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره عباس عبد محي4614162042165259

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيرشا مصطفى جابر حسن4615162042253012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجنات صادق محمد حسن محمد حسين4616162042165105

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيروان علي غانم محمد4617162042152070

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء علي طه عبدالحسين4618162042152080

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسفانه عالء محسن يوسف4619162042165274

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمعصومه عبد الساده خصاف جابر4620162042383219

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيغدير سهيل جاسم محمد4621162042381148

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم محمد جعفر علي4622162042165423

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيروان ثامر حمود ثامر4623162042189012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي جواد كاظم خفي4624162041075112

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيهدى عادل حسن عبود4625162042466019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمالذ مزهر عبدالصمد جاسم4626162042152172

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيانفال حسن كريدي عبد هللا4627222042424012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيفاطمة صادق نجم خشان4628162042198026

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب نوري قاسم محمد4629162042145051

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد جبار عباس4630162042145021

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايات عبد خضير جياد4631162042207016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسكينه عبد الرزاق راضي زعالن4632162042165275

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء باسل جاسم محمد4633162042218040

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيابو الحسن علي أشياع ضيدان4634162041075003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء قصي جمهور خضير4635162042260029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عامر عبد هللا علي4636162041075184

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه احمد عباس فجر4637162042152138

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب محمود لفته سعدون4638162042152109

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي عبد المجيد عبد المهدي محمد4639162041022028

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايالف عمار حميد جاسم4640162042165053

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيالحسن علي عباس جاسم4641162041001015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيالحمزة ناظم عبد هللا غميس4642162041094003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرفاه كامل حمد عبد هللا4643162042332036

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب هيثم رشيد احمد4644162042184148
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه عايد عبد عبود4645162042380091

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل عدنان غيالن عواد4646162042152068

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار عبدالسيد4647162042145066

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير عبد هللا علي4648162042207125

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيمجتبى حامد علي حسين4649162041300022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيرضا دريد احمد محمود4650162041075074

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيطه سمير حسين رمضان4651162041049027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي عدنان حميد عبد الرزاق4652162041075123

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينه سعدي شاكر محمود4653162042146047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيجابر هشام جابر جليل4654162041075036

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.7ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسن ماهر فاضل علي4655222041080015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى عماد دعير راضي4656132041020184

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء ماجد شناطي نعمه4657162042165198

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس الهدى غازي عبود جابر4658162042165280

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنين عالء عبد اللطيف احمد4659162042459008

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عواد موزان4660162041064010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيمنار محمد منور شهيب4661162042198031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمة عالء جبار مهينو4662162042241024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمة اياد اسماعيل خليل4663252042083112

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم لطيف معيجل4664162041075188

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيكاظم كريم كاظم جاسم4665152041003073

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيوصفي عادل عبد الصاحب ثابت4666162041075238

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمروه خالد ناصر محمود4667162042184233

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد العزيز بادع صبر4668162042332046

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيناديه علي فاضل جابر4669162042165446

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ سعد عبد المهدي محمد4670162042165450

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم سامي محمد جوري عبد الرسول4671162042165409

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد توفيق عبد الكريم حسن4672202041084055

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك رعد فليح دبيس4673222042391015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمنار عماد عطا صالح4674222042323306

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيروان داود عبود سعدون4675162042151005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيايات اسحاق جعفر عبد الحسين4676162042338002

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسن فالح حسين رشيد4677222041036066

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عامر عبد هللا علي4678162042165182

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.5ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهبه هللا حسين علي حسين4679162042184289

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.2ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيأديان أحمد عبد الرزاق علي4680162042156002

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينبأ عمار محمد صبحي ادريس4681162042187030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيبلقيس سالم علي كاظم4682222042104005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهال كريم خضير جابر4683162042165500

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيأيات صادق جبار غانم4684162042260003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي جعفر صادق جعفر4685252041009163

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيريام جالل طه ياسين4686162042458034

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيياسين عبد الكريم ياسين حبيب4687162041049055
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ايسر- الخارجيات احيائيسحر ابراهيم خليل محمد4688172042403080

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيلينا صباح طارق علي4689162042162056

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين احمد فنجان هاشم4690162042165080

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهبه ماهر عبد الواحد عمران4691162042183113

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب غازي لذيذ مرزوق4692222042156176

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيضحى صفاء يعقوب يوسف4693162042274024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيابراهيم جمعه عذيب فالح4694262041012001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي محسن عبد النبي فالح4695162041022031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس داود سلمان علي4696162042165281

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيحسين عبد الرضا قاسم عبد4697162041309003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعبد الهادي مال هللا ناصر عبد الحسن4698162041105037

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.8ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى عبد الرسول حنون عوده4699222041080045

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.7ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسين عبد الرحيم عبد الرضا4700162041392002

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.7الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى نمير فهد حسين4701102041002169

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.5ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى نوزاد جليل طاهر4702202041050097

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.2ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي حسين علي عبد الزهرة4703162041075117

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسن مازن محمود علي4704162041105017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمالك زكي سامي جابر4705162042183088

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي حسام فالح حسن4706282041002030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائياديان خالد مطشر حميد4707282042054001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيداليا عبد الرحمن شهاب احمد4708162042240040

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيهاجر خالد طبيج لفتة4709282042069080

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيعباس التقي احمد ابراهيم جواد4710222041065050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب محيي فهد طاهر4711252042062750

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزينب محمود مجيد حسين4712162042274022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيخديجه مقداد عوده قاسم4713162042290020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم خالد ناصر محمود4714162042184238

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمروة عدي نعمة ياسين4715162042183081

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم خالد محمد محيه4716222042412076

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيحسين غزان مهدي حسين4717182041135010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعثمان محمد الحج عبد هللا4718192041009190

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد جابر خماس طارش4719262041038085

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهور صباح باهش رماثي4720162042176032

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرغد وسام جواد قاسم4721162042247038

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة احمد مشمول جعفر4722162042381152

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء عبد االمير عبد الواحد مبارك4723162042165008

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيهادي محمد هادي كاظم4724282041006165

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم مهدي شرامة4725162041074036

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد عبدالرحمن عبد الحبيب4726162041131037

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم أمجد شرهان موسى4727162042189022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب جواد حمدان مهوس4728282042079029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمنار عبد الكاظم فاضل عزيز4729162042332095

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيامنة محمد عبد الواحد قاسم4730282042064003

527 من 110صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ عرفان نوري حبيب4731222042414202

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد عبد هللا4732162042165337

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيابابيل ثائر كاظم حامد4733222042185001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيمها عبد الكريم حالوب نايف4734222042113142

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسبأ حسين علي نيسان4735162042184161

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهور احمد كاظم ثجيل4736162042228056

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشهد زهاء كامل علوان4737162042184174

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب حسين بدر سلطان4738162042187013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ قاسم عبدالصاحب حمادي4739162042152187

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنيناحيائيحيدر وائل صالح علي4740162041129004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايات جعفر هاشم شناوه4741162042296005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب خضير عبد العباس كاظم4742282042051047

كلية الصيدلة/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين محمد عبد الجبار عبد الواحد4743162042165114

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم جنزيل جارح4744162042165121

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيضنى سلمان خضير سلمان4745162042381144

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب علي فاضل كطافه4746162042207081

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيزكي عبد العظيم عزيز فالح4747162041304006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك محسن سلمان محسن4748162042165094

كلية الصيدلة/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيهمام لؤي علي حسين4749162041075237

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك حسين جليل كاطع4750162042152037

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينرجس رعد كامل عبد الزهره4751162042165456

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب اسعد نعيم خزعل4752162042259027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيشهد نبيل عبد الرزاق معتوق4753162042235013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيفاطمه حامد جبار لفته4754162042290072

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيتبارك باسم سبتي منشد4755162042450017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمعاذ خليل عبد المعطي عثمان4756162041060106

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيمريم غازي فيصل خزعل4757162042198029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمحمد ثابت ضجر عبد العزيز4758162041494006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيزين العابدين علي جاسب حمود4759162041019021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى كمال داخل جابر4760162041497070

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيسليل محمد مجيد احمد4761162042459022

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبتول فيصل فالح حنتوش4762162042184042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة590.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيحوراء عارف سالم حسين4763162042380036

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم عبد النبي علي4764162042450039

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه مؤيد نجم عبود4765162042213039

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيارشد عبد الحميد صباح عبد المعبود4766162041034007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايمان عبد الزهره جبار محمد4767162042207020

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين وسام عبد هللا جاسم4768162041075067

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب محمد حسين شريب4769162042243049

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عبد الحميد فاضل بصري4770162042165353

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم عبد هللا دهش4771162042192038

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم مهدي كاظم جواد4772162042165428

كلية الصيدلة/جامعة البصرة589.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب سالم عبد النبي يونس4773162042332053
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن علي نجاح حسن4774252041045037

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيدنيا جواد فرحان زعالن4775162042383071

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهاجر صالح علي عجيل4776162042165486

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبتول ماهر فيصل منشد4777162042152026

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحوراء كاظم مردان كاظم4778162042383063

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيايات حيدر نعيم محسن4779222042394008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيضحى عوده مرزوك يسر4780162042450050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه علي جاسم محمد4781162042165359

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا شلش لعيبي4782162042165183

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيحنين فاضل عبد عبدهللا4783162042152053

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك حسن عبد شهواز4784162042152036

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيايمان ناظم كريم خلف4785162042146009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيمريم رائد مهدي صالح4786162042333030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيلفته فالح كامل لفته4787162041036032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد محسن4788162042165340

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء غسان فرحان جابر4789162042176027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيهند علي عبدهللا حمود4790162042145107

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مهدي عبود4791162042163038

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم هاشم داود4792162042184123

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينرجس محمود زغير حبش4793162042183102

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم حامد شاكر عبد هللا4794162042259054

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين طالب عبد الصاحب4795162042228050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيبنين ضياء كامل منور4796162042452009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.8ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب عامر عيسى عبدهللا4797162042232013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد ضياء عبد الصمد عبد علي4798162042165291

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيعلي عقيل جاسم موسى4799162041089023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة وليد نعيم حسين4800162042240087

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغدير اياد فيصل عبيس4801272042055203

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره حيدر عبد زيد ابراهيم4802252042170391

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيرسل عدنان محمد ابراهيم4803162042450023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حامد محسن4804232041011027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياماني عماد الدين عبد الرزاق جاسم4805162042184023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيساره ميثم عبد األمير عبد الجبار4806162042280056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقية عبد السالم فيصل عبد الرحمن4807162042280035

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيسجاد نايف وحش مسير4808162041067009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء ماجد حسان علي4809162042226046

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيابراهيم اسماعيل شعالن مشرف4810222041363001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم حسين4811202041001191

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيمعتز رحمن دعلج غالب4812162041394018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيزينب طالب عبيد هليل4813162042201011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيتبارك سمير رمضان نعمه4814162042207035

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمصطفى مسلم جاسم محمد4815162041443027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنيناحيائيحسين ياسين الزم محمد4816162041428003
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد احمد علوان محمد4817132041020145

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.1ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيحسين سعد احمد محمود4818172041022029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر عطوان كاطع ناصر4819162041001151

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين لفته طعمه4820162042192058

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحيائيحسن فالح بلبل حسين4821162041426002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء طارق صبيح محمد4822162042163035

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس هالل عبد عالوه4823242041015072

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب محمود جاسم نعمه4824242042081047

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب حسين ابو الليط داخل4825242042120138

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم كاصد داود عذاب4826162042152166

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينور صباح زبون جاسم4827282042051101

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين كاظم حسين رحمان4828242041001075

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيايه حيدر صافي حسن4829132042126009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر حبيب كامل حمزة4830222041003117

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيود محمد عبد الحسين فضاله4831222042185134

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور الهدى حيدر عليوي جاسم4832222042185122

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائياحمد باسم محمد صحن4833222041028003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل عظيم حجيل كاظم4834242041001220

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعيسى عبد الجواد كاظم ناصر4835142041016086

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيايناس باسم دليل وداي4836232042077023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيآيات ستار هاشم شنيور4837162042184003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب نورس فليح حسن4838292042051189

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعبد السالم احسان علي عناد4839262041209112

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين رحيم علوان هلول4840252041044109

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيمصطفى قاسم غضيب رسن4841162041019051

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيهبه حمدي طالب خضير4842162042466018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد فالح عدنان علي4843162041001061

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيانجي نجدت كامل محمد4844202042120006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0بيروت-ثانوية المتنبي العراقية االهلية في لبناناحيائيبنين منقذ عبد الرضا علي4845132042237001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب عباس محسن لهو4846222042391037

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء عباس حنون شير4847222042138035

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيعلي قاسم جبر جاسب4848222041261010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء ماجد رشك عبد هللا4849162042165009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب مؤيد سليم عبد القادر4850162042165240

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين سوادي صالح4851162041084101

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجنات عمار عبد الجبار حاتم4852162042165106

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهدى حسين ساجت عيطان4853262042083118

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجى رشيد صكبان ناصر4854222042414151

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيزهراء زكي هاشم هايم4855222042112038

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة جمال محمد فرج4856222042421094

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاتن قتيبه بدر جراح4857162042165330

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عالء خزعل خلف4858162042165233

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه عادل محمد علي كاظم4859162042165156
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسن جمعة4860162041075056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنيناحيائيايمن عالء عبدالواحد جهلول4861162041129002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيشهد سعد فهد روضان4862162042259038

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي حسن جابر حسن4863222041019112

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات علي صبيح جبر4864222042103032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.9اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر صالح عبد المهدي محمد4865272041001117

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.6ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه ثائر احمد غجر4866112042113106

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه صالح محمود ناجي4867272042077093

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي حيدر عبد الحسن كاظم4868122041001064

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.2الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيتمام نافع عبد الغني حامد4869102041002050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيشيرين عزيز جبر حسين4870242042081061

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيمريم ليث محمود شاكر4871162042220034

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات منير هاشم علي4872242042121023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء سالم ناصر حسين4873222042149022

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيسراج امين حسين شبادة4874232041187007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيالزهراء احمد عبد النبي طاهر4875162042202012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيطيبه احمد عبد الكريم ابراهيم4876292042065056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيايمن ناطق ابراهيم خلف4877192041010013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيامير بشير عبد الرضا عبد الكاظم4878242041002010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى احمد صبيح اسماعيل4879162041001114

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0اعدادية العشار للبناتاحيائيالهام قسام جبار جوده4880162042228009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء عبيد عسكر مجلي4881222042321239

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين جبار عبد حسين4882162041033011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء هيثم علي كاظم4883252042084377

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا عداي مالك محمد4884232041042108

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.9ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيسارة محمد عبدالحسين صبيح4885162052232005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيبشائر علي عبد الرسول حبيب4886162052163003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيزهراء خالد مكي نايف4887162052262007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيفاطمه عادل عبد هللا جوالن4888162052455019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء يونس علي مطرود4889162052230024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيهبة سامر صادق باقر4890162052161028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيسجاد رعد مهدي حسين4891162051497043

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيحوراء عامر عبدهللا جابر4892162052145014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيالقاسم صباح عبد اللطيف يعقوب4893162051084030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.8ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيهاشم ابراهيم كاظم احمد4894162051392010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.2ثانوية االيالف المتميزاتتطبيقيطيبة نعيم فرهود دهش4895162052156004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمجتبى عبد المهدي علي موزان4896162051022098

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك يوسف انس ياسين4897162052231009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين مؤيد جواد عبد الرسول4898162051497040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0ثانوية االيالف المتميزاتتطبيقيديما اسماعيل غازي عوده4899162052156002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهند مصطفى نمر4900162051140068

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيايه وليد عواد مسلم4901162052184003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمرتضى سعد جوده راشد4902162051096034
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء محمد حيدر جاسم4903162052210019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيفضل محمد صباح عبد الحميد4904162051075059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيفاطمة حمزه روين محمد4905162052201008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة525.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمقتدى عبد االمير عبد لكين4906162051357475

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب مهدي عزيز عبود4907162052146033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا حمد عبدالجليل مجيد4908162051126017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيمالك باسم قاسم محمد4909162052258025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد الجليل كاظم خضير عبيد4910162051060098

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيساره مرتضى صالح سلمان4911162052163019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحسن غسان محمد ديوان4912162051394010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيصالح ياسر علك حسن4913162051375012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيمريم عماد محمد سعيد4914162052241010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم محسن4915162052163014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0ثانوية االيالف المتميزاتتطبيقيأروى احمد صالح عبد النبي4916162052156001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيسارة لؤي يحيى عبد4917162052274016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل محسن علي4918162051078025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيتقى طالب زبون ناصر4919162052162005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي اسعد حردان رهيف4920162051019051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيجعفر هاتف سهر صلبوخ4921162051363052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحيدر يوسف يعقوب سلمان4922162051056024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيرقيه عبد هللا عباس جمعه4923162052183017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيسجاد حميد شاتي شهوان4924162051075037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيحسن رحيم حمدان مهوس4925162051073005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة512.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيزهراء جعفر عودة جاسم4926162052278004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمخلد مخلص سهر صلبوخ4927162051363267

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه احمد طالب لفته4928162052165025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي عماد مجيد حميد4929162051099023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.3ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرقيه عبد الصاحب صالح حميدي4930162052165012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقياالء مهند شعيبث جاسم4931162052204003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيزهراء احمد جاسم محمد4932162052250006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن عبد الخالق دبيس4933162051307022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيمرتضى عباس شرهان خلف4934162051068047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الساده هاشم4935162052333006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيجعفر ضرغام قاسم عبد العالي4936162051019019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مثنى عبد هللا ناهي4937162051499018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد القادر سوادي4938162051090038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيبتول عبد الحسن خلف محمد4939162052183010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيجنات منذر هادي كنعان4940162052244010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة506.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيجعفر صادق شهاب احمد4941162051061014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة506.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمجتبى احمد حسن احمير4942162051084199

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة504.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيكرار محمد عودة جبر4943162051042048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة501.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزهراء ماجد ظاهر مشحوت4944162052146027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة500.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد اسعد كاظم عواد4945162051358005
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة499.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقياحمد بشير عثمان محمد4946162051375002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة499.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقياديان ماجد سوادي ظاهر4947162052151001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة498.0ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الزهره إبراهيم محمد4948162051429010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة498.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد وليد ودود محمد4949162051352325

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن شاكر كامل فالح4950162041084023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيايات مصطفى سامي ظاهر4951162042247013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيصالحه عبد هللا جعفر حسون4952162042247074

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عائد عبد الحي عبد االمام4953162042332078

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيتبارك سليم جحيل زنيد4954162042174012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.7ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيسما ستار جبوري عبود4955162042151007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيرضا سرحان ارحيم بريدي4956162041019020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عدنان دواي عبد الحسين4957162042165185

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد علي جابر4958162041497026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيصفا عدي عبد الحميد طه4959162042475030

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائياالء هشام احمد عبد الرزاق4960162042283004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمهدي جبار كاظم جابر4961282041011062

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن فاضل صمد يحيى4962162051047029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيبتول عبد الغني عبد الواحد خضير4963162052209009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيايمان ساجد محمد شغيت4964162052154006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيضحى ناظم رحمه جابر4965162052226084

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب حسن جاسب سبهان4966162052226051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالحسن ياسين باقر علي4967162041075024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.9ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره عبد الرحمن خلف وهام4968162042165260

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسالم صالح حمزه عباس4969162042165012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمحمد باقر بشير جاسم محمد4970162041044023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيايات قاسم لفته مطر4971162042383023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعلي صالح سالم حسين4972162041010013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيمريم هاني كاطع حسن4973162042168046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيوفاء عمار سلمان غالي4974162042467030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيسيف الدين لؤي حديد حمزة4975162041497028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي محمد صالح جودة4976162051355255

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد نوري كاطع مهاوي4977162051060014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمجتبى وليد محمد علي محمد سعيد4978162051060162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة528.0ث نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي عدنان نعمه4979162051057003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينبأ مهند سعيد جبار4980162042184266

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عقيل غازي جاسم4981162042165358

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد العزيز احمد مزيد مطير4982162041075094

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم مثنى علي حبيب4983162042165422

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.4ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيمفاز حسين محمد عبد الجليل4984162042156054

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0ثانوية البينة للبناتاحيائيسارة حيدر هاشم سلمان4985162042291015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم يوسف عباس4986162042196018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيخديجه سلطان صالح حسن4987162042152056

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائياية محمد ريحان ثنيوي4988162042383025
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد عبد الرحيم جاسم محمد4989162041105006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب محمد عبد الكريم جويد4990162042234048

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيغدير اسماعيل يوسف يعقوب4991162042339017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيهدى منير حمد هاشم4992162042294032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيأبرار علي زغير عبود4993162042169001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى عمار هادي عبد العباس4994162042184278

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيبنين جاسم حسن رهيف4995162042290012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صباح عبد الحسين عساف4996162041357051

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين مشعل4997162042207133

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيأحمد صباح مهدي صالح4998162041084003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياالء عبد الكريم موسى هزاع4999162042165022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائينورا صباح عبد علوان5000162042240108

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب خير هللا قاسم نجم5001162042162033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيمنار طارق لعيبي هاشم5002162042455048

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين حافظ عبد الزهرة عيسى5003162051083028

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيسارة حسن فليح حسن5004162052146034

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسن رياض جهاد عوده5005162051076019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الكاظم ليث عبد الكاظم طعان5006162051076060

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيشفق ياسين قاسم دغباش5007162052380054

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد الكريم عبد القادر ظاهر5008162051357201

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمروه محمد عبد الرزاق عبد النبي5009162052145047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيامجد محمود عبد الكاظم علي5010162051061009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيخلود علي عجيمي فجر5011162052192006

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيمنار عمار جبار مهدي5012162042262035

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمة معن احمد جاسم5013162042151008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمهدي رعد جودة سعد5014162041049053

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيغفران حبيب عبد الرضا زويد5015162042171030

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيعلي باسم عواد عرار5016221951099024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيتبارك عادل عبد الحسين مكطف5017162052224009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى ناجي جبر5018162051084233

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيحوراء لفته عبود حسون5019162052245006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي مسلم حيدر بداي5020162051083091

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد وصفي عبد العباس ابراهيم5021162051038127

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيهديل خالد علي زغير5022162052168036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمرتضى علي ضيدان جعفر5023252051205121

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس محسن جاسم5024162051076076

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيجيهان رياض هاشم داغر5025162052171016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين صادق فالح5026162051084121

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيزهراء عبد الخالق خلف جبر5027132052109010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى لطفي غالب عبد الزهره5028162051449039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحاكم حميد كاظم شروح5029292051004017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء اسعد رحمه مزوحي5030162052152032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد صابر علي5031162051363167
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمهيمن جمال محمد رزق5032162051003017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمهدي خالد جاسم حاذور5033162051355290

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمعتز محمد صيوان عبد الزهره5034162051309039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيهاجر جاسم محمود نجم5035162052146055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي سعيد عبد الرحمن منخي5036162051030045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين عائد مزيد حسين5037162051084065

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عامر عبد علي صيهود5038162052202033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين مرتضى حسين قاسم5039162051094022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب ميثاق كريم موسى5040162052230032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيكرار فاضل حسن مطير5041162051080033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقينمارق ظاهر حمادي جاسم5042162052197003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمحمد كاظم صبر بزون5043262051010058

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيكاظم هاشم حنون محتار5044162051497079

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيزياد طارق حسين جادر5045162051076041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزهراء جمعه كاطع عبد5046162052194011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيعلي حسن جعفر عبود5047162051018007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمة خالد جارح عبد الحسن5048162052239025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيمنار محمد خلف عبد الواحد5049162052152066

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد غازي شندي حاتم5050162051022011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسين فاضل بناي مكطف5051162051300018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحمد ناهض محمد عبد الرزاق5052162051499038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيبنين سلطان زهراو سلطان5053162052168005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمؤمل احمد حسين داخل5054162051394036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس كاظم سلطان5055162051365144

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.3ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقينبأ منصور نعمة زوير5056162052232012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمريم حكمت حميد كبان5057162052183038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيخالد ناظم محمد خنجر5058162051060065

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقينورا زهير نيسان نايف5059162052469004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعباس صباح ياسين شريف5060162051131030

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسن مسلم غالب صالح5061162051300013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن عبد الرسول مغامس موسى5062162051051024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0ثانوية اهل العلم االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الوهاب مرزوك حسان5063162051447002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيالضاعن تحسين علي لعيبي5064162051446002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيرقيه غزوان جواد عبد الزهرة5065162052290009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيجعفر نعمه صبري شحيت5066162051028009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيبتول عايد عبد االمير شهيب5067162052202006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد المحسن علي5068162051060181

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد نزار حمود عبد الحسين5069162051357432

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد رعد حسين مهلهل5070162051363013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0الخارجيونتطبيقيعلي صالح ذنون عبد اللطيف5071162051400215

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي صباح كاظم غنيم5072162051084160

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0اعدادية العشار للبناتتطبيقياسماء عالء جعفر عون5073162052228002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيابا الحسن صفاء حسن هادي5074162051128001
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيوميض طارق عالوي رضا5075162051357508

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيشمس وعد عبد اللطيف ضايف5076162052309014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي رحيم جار هللا جاسم5077162051083083

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقينورهان عدنان جاسم محمد5078162052152074

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيجعفر محمد خضير لفته5079162051036011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحيدر جميل مزهر علي5080282051001046

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيهبه رحيم حسن جبر5081162052278018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين علي قاسم زغير5082162051001070

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ ماجد محمد اكزار5083162042231037

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب انور محمد حسن5084222042185062

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه ساجت جميل غانم5085162042333025

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى حبيب عبد الرزاق محسن5086162042381203

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم سعيد ابراهيم جادر5087162042218097

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزهراء عامر محمد علي عاتي5088162042209035

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب قاسم كاظم جبر5089162042240064

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائياالء نزار دخيل كطران5090162042260008

كلية العلوم/جامعة البصرة536.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمسلم حازم محمد حسن5091162041033039

كلية العلوم/جامعة البصرة536.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيسجاد مسلم حسين طه5092162041044011

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0اعدادية االريج للبناتاحيائيحوراء عبدالرحمن معيوف اسماعيل5093162042238010

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيساره مزهر عذافه عباس5094162042299017

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الهادي حنون مزعل5095162041060100

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيافنان عبدالكريم قاسم سكر5096162042145006

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء مجيد احمد شهاب5097162042218046

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيدالل زياره عبد علي حسن5098162042332029

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيخنساء طارق خير هللا حسين5099162042184076

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0ثانوية المآثر للبناتاحيائياديان وسام عبد االمام عبد الصاحب5100162042455001

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين خزعل متعب خلف5101162042165110

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيخوله اسعد ابراهيم مهنه5102162042218026

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حسين علي ثاني5103162042165403

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيهدى نبيل عبدالكريم ظاهر5104162042145105

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيساره محمد عامر سلمان5105162042450043

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيام البنين عصام عبد الدايم مدلول5106162042204008

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء سعدون شوعي جليف5107162042202070

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب زهير حيدر حسن5108162042332052

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيحوراء رياض عبد الزهره ثاني5109162042455015

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايه عالء جميل وطن5110162042204017

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي احيائيهدى احمد فاخر جازع5111132042205040

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيجمانة فؤاد خلف جري5112162042163024

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيمنار حيدر مهدي صالح5113162042222024

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرباب عادل علي حسين5114162042170023

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيحنين عباس عبدهللا علي5115162042152052

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد كاظم صمد علوان5116162041033005

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيكوثر حامد محمد معتوق5117162042169057

527 من 119صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين خلف محمد5118162042192015

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ضياء عبد القادر عبد المجيد5119162041433004

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيفاطمه علي محمد حسين5120162042258018

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيزينب رائد ياس خضير5121162042174030

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينورالهدى احمد ناظم عبدالسادة5122162042152198

كلية العلوم/جامعة البصرة522.9ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عالء عاجل اعبيد5123162042165298

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيزينة رعد جاسم محمد5124162042161021

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية النضال للبناتاحيائيبثينه محمد عزيز احمد5125282042050011

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء خالد شاطي رديف5126162042234035

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيسجى احمد ناصر نعيم5127162042333021

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائينرجس حسين نجم خشان5128162042251025

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فوزي عبد وهيب5129162041001095

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينهروان عبد الحسين عبد الجليل عبيد5130162042170074

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيام البنين حيدر عبد االمام بنيان5131162042163008

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيصفا حبيب عبد الرزاق قاسم5132162042251013

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمرام ثائر عبد الكاظم غضبان5133162042223026

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه عبد الحي سنيد محمد5134162042223022

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفرح سمير جبار محمد5135162042184223

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيساره خالد عبد العزيز راشد5136162042259033

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيمريم عدنان رمضان كعيد5137162042458088

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور الهدى عمار حسج حنظل5138162042240104

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتقى علي حسن علي5139162042152046

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيهبه مشتاق جميل خلف5140162042163081

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان عنيد عزيز5141162041074006

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعقبه احمد اسماعيل ابراهيم5142162041105038

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب علي قاسم مزعل5143162042145047

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين جالل حنون عيسى5144162041034012

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفتوح وليد ياسين محمد5145162042152151

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهدى جاسم شرع جابر5146162042184290

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعلياء كامل كليف لعيوس5147162042296036

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسجاد احمد خالد غانم5148222041078022

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشمس يحيى مالك عيسى5149162042231022

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عطوان كطافة5150222042139090

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين فارس شهاب احمد5151162042280019

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيام البنين عالء خطار موسى5152162042260010

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرمله ناجي جايد ناصر5153222042139079

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى احمد مجيد جبار5154222041018110

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيغسق سامي جلوب زاير5155162042259042

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور عبد الحسين يابر محمد5156162042204108

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيام البنين احمد عجمي مهنه5157162042301008

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيعذراء فاخر طاهر هليل5158162042241020

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيشهد ميثم حميد عبدالعباس5159162042145061

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيغسق احمد شاكر مشاري5160162042283035
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كلية العلوم/جامعة البصرة498.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيانفال احمد يوسف احمد5161162042459004

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب وسام محمود جاسم5162162042234051

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك خضر غضبان مهدي5163162042184057

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائياحمد جواد كاظم علي5164162041006002

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيمنتظر صباح فاضل ضيدان5165222041284010

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيايمان فالح حسن شبر5166162042234009

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيبدور يعقوب يوسف يعقوب5167162042247016

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح خليل ابراهيم5168162042207126

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيكرار فرات خريبط عبود5169162041119020

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيزينب صادق ماهود داود5170162042173020

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيموده عقيل ناجي نمش5171162042145085

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد مناتي مزبان5172162042184053

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزهراء تحسين مرزوك عصمان5173162042290030

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيدعاء علي جاسم محمد5174162042170022

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيايات ماجد زبيد صالح5175162042216003

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء سمير رشيد بتور5176162042247030

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيام البنين صفاء جعفر جواد5177162042231001

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيحوراء ياسين جاسم حسين5178162042268009

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي المرتضى محمد عبد الزهرة عريبي5179162041139027

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0اعدادية المعقل للبنيناحيائياحمد رياض كاظم فالح5180162041019002

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين هجر عباس حامي5181162041094019

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينوال محمد داخل راسم5182162042181027

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيحنين عباس محمد منصور5183162042458021

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيابرار محسن ماجد موسى5184162042251001

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيمريم احسان احمد محمد5185162042380103

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتاحيائيمريم كيان عبد العزيز مطلق5186162042188004

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيزينب طالل أحمد طالل5187162042233016

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيانعام محمد كاظم علي5188162042169007

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائياالء علي حسن عباس5189162042189003

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء حيدر جاسم محمد5190162042283020

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيرنا عدي كريم عبد الحسن5191162042173014

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمروه عدنان عبد الحسين عبد الرضا5192162042176050

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيحيدر احمد كاظم كزار5193162041355031

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحيائيعبد الرضا علي كاظم جاسم5194162041426004

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0اعدادية غزة للبناتاحيائياحالم عبد الرزاق شايش حسين5195162042208001

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0الخارجياتاحيائيايات عدنان سلطان عطا هللا5196162042401022

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيتبارك احسان سالم جبر5197162042260020

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغادة غانم عبد الكريم عبد الحسين5198162042230047

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة حميد عبود بديوي5199162042212041

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيايالف عدنان ناصر سلطان5200162042245006

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب جواد كاظم بادي5201162042226051

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيآمنة اسعد محمد عبد هللا5202162042171001

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة عيسى جاسم جابر5203162042381168
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كلية العلوم/جامعة البصرة478.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد قائد كريم يوسف5204272041007006

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبدالفاصل سلمان مكي5205162041126023

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين عبد المهدي عبد العباس هاني5206162041001063

كلية العلوم/جامعة البصرة477.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء علي احمد عطوان5207162042169030

كلية العلوم/جامعة البصرة476.0اعدادية أور للبناتاحيائيايالف حسن حسين مهدي5208222042154020

كلية العلوم/جامعة البصرة476.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور جالل مطشر دحيبج5209162042212052

كلية العلوم/جامعة البصرة476.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره علي حسين محمد5210162042155013

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم حيدر حسين جمال5211162042170069

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيفاطمة اسحاق طعمة فيصل5212162042161028

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين سمير شاغي هاشم5213162042152032

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمنار جواد كاظم مطر5214162042208048

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب ذكاء خضير صينخ5215162042187015

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب مضر محمد رضا سعيد5216162042165245

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهرة خير هللا عبد النبي احمد5217162042226050

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيسارة صالح عزيز يوسف5218162042232014

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيخديجة سالم حسين مذكور5219162042210032

كلية العلوم/جامعة البصرة472.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيساره نزار هالل مرضي5220162042209045

كلية العلوم/جامعة البصرة472.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائياحمد ماجد رزاق حسن5221162041363006

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيتقى علوان فهد اجبير5222292042053033

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيغدير نجم عبود ناصر5223162042458067

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم سالم عبد هللا محمد5224162041076019

كلية العلوم/جامعة البصرة466.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد الزهره عبد هللا5225162042219050

كلية العلوم/جامعة البصرة466.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائينجالء جمال فضيل مهدي5226162042194047

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمنتظر رحيم كريم محمد5227161951135047

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيمريم حسين علي فنجان5228162052458061

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاتن منصور عبد علي علي5229162052458046

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر حسام محمد رضا حسين5230162051094023

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعبدالناصر جبار برغوث سلمان5231162051135036

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيسجى عبد هللا عجيمي فجر5232162052192017

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيفرقد عبد الحليم عذبي جاسم5233162052452007

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزهراء منتظر جميل عبد الرسول5234162052209020

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقياالء عبود مدلول عكله5235162052204002

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيساره عماد عيسى شعبان5236162052253024

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقييوسف مسلم قاسم جليل5237162051301095

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد ضياء خلف محمد علي5238162051084098

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمنار عدي عادل عبد الخضر5239162052210049

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينبأ حيدر محمد حسن خضير5240162052240044

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور صباح حسن خضير5241162052184117

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيمروة جعفر سعدون حسن5242162052350004

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيغدير عدي محمد جاسم5243162052280038

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيتبارك حسن مطلك ناهض5244162052381028

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيزهراء جميل عبد االمير جميل5245162052262005

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيقاسم محمد محسن يعقوب5246162051032014
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كلية العلوم/جامعة البصرة474.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الرضا عبد السادة مدلول5247162051084100

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عماد عارف عبد الرزاق5248162051355283

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي عبد الرضا عريبي5249162052184043

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقينور مؤيد ناصر خضير5250162052146054

كلية العلوم/جامعة البصرة468.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمصطفى فراس عبد الرضا عبد الرزاق5251162051051125

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيأبراهيم شريف ابراهيم شلش5252162051497001

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيزينب قاسم عبد هللا عبد الرضا5253162052466005

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعبد هللا جمال نوري لاير5254162051004042

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقياسيا جري شعالن حبش5255162052458003

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسن كاظم جاسم محمد5256162051355054

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة خلدون خلف عبد الحسن5257162052161022

كلية العلوم/جامعة البصرة464.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقينور حيدر سلمان عبد الزهرة5258162052215031

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقينور الهدى منذر محمود محمد حسين5259162052145054

كلية العلوم/جامعة البصرة461.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيامنة محمد مهدي محمد5260162052209006

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيكاظم وجدان كاظم داود5261162051357338

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة جميل لعيبي شولي5262162052280041

كلية العلوم/جامعة البصرة459.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد الكريم حسن سلطان5263162051446008

كلية العلوم/جامعة البصرة459.0ثانوية الكافي االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر حسين عيسى5264162052279002

كلية العلوم/جامعة البصرة458.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسن عقيل عزيز ايوز5265162051108006

كلية العلوم/جامعة البصرة458.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيخلدون طاهر حسن علي5266162051355087

كلية العلوم/جامعة البصرة458.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى فؤاد سالم يوسف5267162051001214

كلية العلوم/جامعة البصرة456.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد مرتضى محمد حسن عبود5268162051355024

كلية العلوم/جامعة البصرة455.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعبد هللا جواد كاظم جاسم5269162051022067

كلية العلوم/جامعة البصرة455.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيزينب محمد وحيلي حمد5270282052104007

كلية العلوم/جامعة البصرة453.0اعدادية غزة للبناتتطبيقينور الهدى خيون لفته خايف5271162052208036

كلية العلوم/جامعة البصرة448.0اعدادية البتول للبناتتطبيقينور الهدى ضياء جعفر عبد5272162052242028

كلية العلوم/جامعة البصرة448.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقيبنين رحيم فاضل عباس5273162052151005

كلية العلوم/جامعة البصرة448.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحيدر عبداالمير عبود عبدالنبي5274162051007036

كلية العلوم/جامعة البصرة447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم محسن5275162052265020

كلية العلوم/جامعة البصرة445.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد علي كاظم ناهي5276162051365058

كلية العلوم/جامعة البصرة445.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقياسراء جابر طوفان محيسن5277162052194001

كلية العلوم/جامعة البصرة443.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيعلياء عبد الرزاق جعفر محسن5278162052294023

كلية العلوم/جامعة البصرة443.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر حسن شريف صالح5279162051060208

كلية العلوم/جامعة البصرة443.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي بهجت بدر جاسم5280162051119023

كلية العلوم/جامعة البصرة441.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيرهام باسم الزم حسوني5281162052280022

كلية العلوم/جامعة البصرة440.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيحبيب سلمان عبد الزهرة حسين5282162051005009

كلية العلوم/جامعة البصرة440.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيدنيا هاني صبري حمادي5283162052278003

كلية العلوم/جامعة البصرة438.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيضحى زكي سعود حمود5284162052176029

كلية العلوم/جامعة البصرة437.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيزيد شاكر قاسم وداي5285162051049058

كلية العلوم/جامعة البصرة436.0ثانوية التعاون للبناتتطبيقيزهراء عناد خليف معاون5286162052267004

كلية العلوم/جامعة البصرة435.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيابو الجوادين فالح حسين علي5287162051006001

كلية العلوم/جامعة البصرة434.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيأمير عدي عبد الرزاق جوالن5288162051499001

كلية العلوم/جامعة البصرة434.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد سامي هادي عبد هللا5289162051108051
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كلية العلوم/جامعة البصرة431.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد الصاحب قاسم عبد الصاحب حمادي5290162051060104

كلية العلوم/جامعة البصرة430.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيزينب علي طاهر غالى5291162052250007

كلية العلوم/جامعة البصرة429.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقياطياف ستار لطيف مال هللا5292162052462002

كلية العلوم/جامعة البصرة429.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيرضا ماجد معتوق جاسم5293162051358074

كلية العلوم/جامعة البصرة428.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيميالد ماجد شالكه بريج5294162052173029

كلية العلوم/جامعة البصرة428.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد حيدر محمد صادق عبد العباس5295162051010045

كلية العلوم/جامعة البصرة428.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيسجود وليد صبيح راضي5296162052278008

كلية العلوم/جامعة البصرة428.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقييقين خالد نجم عبد هللا5297162052383158

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة420.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسجى مالك جعفر هالل5298162042207097

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة415.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيرفل احمد محسن عبد االمير5299162042171014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة465.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيزينب فاضل عبد العظيم خضير5300162052153013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة430.0ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيحسين هاني خير هللا داغر5301162051316003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة426.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد امين عبد محمد5302162051140059

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة422.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيهديل علي شبيب مجيد5303162052238044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة420.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيخالده محمد عبد عوده5304162052171017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة417.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد داود كاظم محسن5305162051022108

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة416.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيبتول عبد االمير عبد االمام حمود5306162052284006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتاحيائيياسمين وسام خضير عبد الرضا5307162042337007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحسن عبد الزهرة صبري محسن5308162041085015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة446.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الرضا حمدان5309282042060027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة445.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيساره نظام عباس حيدر5310162042163053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيشهد عباس نعيم راضي5311162042245024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيزهراء واثق سبتي خلف5312162042257022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيزينب اسماعيل ابراهيم عباس5313162042262018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيتقى باسل عبد االمام عيدان5314162042455013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيوفاء جعفر عوده عاتي5315162042152218

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسماء رياض محمد هادي عبد هللا5316162042381013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين خنجر دخان5317162042475016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة436.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين ماهر سلمان عبد الباري5318162042234019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائينور محمد جاسم مطشر5319162042380120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة426.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيفاطمة ميثم احمد جاسم5320162042222020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم لؤي احمد خلف5321162042218100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيعطاء عبد الكريم عويد كاظم5322162042244025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الرسول عبود5323162042190006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة421.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيشهد حمزه عباس خضير5324162042268021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الحافظ عبد الرزاق مهودر5325162051121004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة456.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزيد بشير عثمان محمد5326162051084090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي قاسم خلف عطيه5327162051015068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيحوراء رعد زعالن حمود5328162052184023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة452.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعباس سالم جعفر سلطان5329162051006047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة452.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسنين توفيق عبود سلطان5330162051134014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة452.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيشهد جمال كاظم شاهين5331162052333009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة451.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيوسام رعد خلف راشد5332162051014054
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقينور ضياء علي نعمه5333162052165042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء عدنان كريدي خالطي5334162052294015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة448.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد هللا جبر مهاوي5335162051353048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة448.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيروان عقيل حليم حمود5336162052234035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيعذراء عبد الزهرة عبد هللا سلطان5337162052167032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيجعفر طه جعفر حسين5338162051049021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيشهد محمد عبد الستار عبد الساده5339162052183029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيموسى نمير عبد ناصر5340162051049147

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين علي عويد جاسم5341162051110022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياتطبيقيالسجاد علي حسين مزيد5342132051226003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة443.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعلي مصطفى خضير عباس5343162051096021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة442.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى ميثم عبد علي كاظم5344162051047160

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة442.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحيدر رحمة عبد المحسن علي5345162051357165

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمه فرحان عبيد كريم5346162052458055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة440.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة توفيق عبد الهادي عبد5347162052280040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عمار عبد السالم عبد الغفور5348162052272015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيروان راضي عبود عويز5349162052251013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد محمد سالم كاظم5350162051110005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة438.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي عبد الباري حاتم صيوان5351162051022080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة438.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيهاجر نوزي محاول كعيبر5352162052146056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعمار عادل علي عبد الحسين5353162051022088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيزهراء علي ابراهيم علي5354162052219016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيساره عبدالرضا جميل عبد الرضا5355162052145029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيمنار احمد ياسين احمد5356162052228053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيتبارك عصام فاضل خضير5357162052228013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد جعفر باقر عبد الباري5358162051365007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة431.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفاطمه حميد حنون جاسم5359162052258018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة431.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحيدر مؤيد سليم عبد القادر5360162051075028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة430.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيابراهيم احمد يعقوب يوسف5361162051044001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة430.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمرتضى سعدون ثابت فنجان5362162051056066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة429.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد علي جاسب جري5363162051015006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة429.0الخارجياتتطبيقينور احمد سالم محمد5364162052401125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة428.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسنين علي بدر جبار5365162051036017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفي عيسى عبد الحسين ابراهيم5366162052226097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين مهدي احمد مريهج5367162051060054

كلية القانون/جامعة البصرة505.0ثانوية القنوت للبناتادبيحوراء أحمد عبد العباس طعمه5368162022206006

كلية القانون/جامعة البصرة505.0ثانوية الوركاء للبناتادبيسارة جواد كاظم وحيلي5369162022244020

كلية القانون/جامعة البصرة504.0اعدادية الوثبة للبناتادبيمنار وليد خزعل جليب5370162022241050

كلية القانون/جامعة البصرة504.0ثانوية المآثر للبناتادبيأالء عبد الزهره محمد محمد حسن5371162022455001

كلية القانون/جامعة البصرة504.0اعدادية الروان للبنينادبيصالح حميد صالح فالح5372162021023014

كلية القانون/جامعة البصرة503.0ثانوية الجامعة للبناتادبيلبنى قيس فيصل عبد هللا5373162022155030

كلية القانون/جامعة البصرة501.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيازهار قاصد شري عبود5374162022163001

كلية القانون/جامعة البصرة501.0اعدادية المعقل للبناتادبيلجين عبد هللا منصور عبد هللا5375162022169034
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كلية القانون/جامعة البصرة500.0اعدادية الهارثة للبنينادبيزهير عبد الحسن علي جاسم5376162021022009

كلية القانون/جامعة البصرة500.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيكوثر ضياء حسين عبد هللا5377162022217096

كلية القانون/جامعة البصرة500.0اعدادية السبطين للبنينادبيعباس عبد الرضا جاسم محمد5378162021016032

كلية القانون/جامعة البصرة499.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيوضحه ضياء عوده عبد المحسن5379162022283060

كلية القانون/جامعة البصرة499.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيرقية حبيب حسن محمد5380162022162008

كلية القانون/جامعة البصرة498.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور حسن هادي لفته5381162022265068

كلية القانون/جامعة البصرة498.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيعذراء ريسان حريز سحالة5382162022168032

كلية القانون/جامعة البصرة498.0اعدادية الهارثة للبنينادبيقاسم ماهر حمدي كاطع5383162021022018

كلية القانون/جامعة البصرة498.0اعدادية  الميقات للبناتادبيشمس مهند عبد الوهاب عبد القادر5384162022194062

كلية القانون/جامعة البصرة498.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبينور الهدى صباح حسن محمد5385162022166017

كلية القانون/جامعة البصرة496.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعبد المجيد كاظم مجيد عاشور5386162021357109

كلية القانون/جامعة البصرة496.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيمريم عبد الحافظ عبد الرزاق مهودر5387162022146006

كلية القانون/جامعة البصرة496.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس محمد قاسم حطيحط5388162021049041

كلية القانون/جامعة البصرة496.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء حسن محسن نعيم5389162022175013

كلية القانون/جامعة البصرة496.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيحوراء احمد قاسم عبد العالي5390162022288012

كلية القانون/جامعة البصرة496.0ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة فراس فاضل غضبان5391162022215055

كلية القانون/جامعة البصرة495.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه طارق محمد عبد الواحد5392162022217092

كلية القانون/جامعة البصرة495.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحيدر غالي عباس جاسم5393162021068012

كلية القانون/جامعة البصرة495.0اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين جليل داخل دهش5394162021042019

كلية القانون/جامعة البصرة495.0اعدادية االبتسامة للبناتادبياستبرق صباح علي محسن5395162022253002

كلية القانون/جامعة البصرة494.0ثانوية القنوت للبناتادبيفاطمه ناصر منعثر عزيز5396162022206023

كلية القانون/جامعة البصرة494.0اعدادية اليمامة للبناتادبيدعاء مهند عبد العظيم قاسم5397162022167021

كلية القانون/جامعة البصرة494.0ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيسما سامر صبري حسن5398162022281007

كلية القانون/جامعة البصرة494.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينبأ وليد يوسف عبد الواحد5399162022209075

كلية القانون/جامعة البصرة494.0الخارجيونادبينور الدين علي كاظم سلمان5400162021400468

كلية القانون/جامعة البصرة494.0ثانوية موطني االهلية للبناتادبيرقية رعد سعيد حمود5401162022467003

كلية القانون/جامعة البصرة494.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينورا هاشم عمير هاشم5402162022239049

كلية القانون/جامعة البصرة493.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة كاظم طعيمة كحيوش5403162022210091

كلية القانون/جامعة البصرة493.0ثانوية المآثر للبناتادبينور فراس مهدي عباس5404162022455034

كلية القانون/جامعة البصرة492.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد ضياء حسن ماشي5405162021017055

كلية القانون/جامعة البصرة490.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمنار خالد عبد هللا مزعل5406162022283050

كلية القانون/جامعة البصرة490.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد رياض عطيه لهمود5407162021049069

كلية القانون/جامعة البصرة490.0ثانوية السديد االهليةادبيمحمد جاسب يوسف جاسم5408162021443015

كلية القانون/جامعة البصرة490.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء عبد الحكيم محمد فرج5409162022288017

كلية القانون/جامعة البصرة490.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسكينه ميثاق موسى عيسى5410162022230025

كلية القانون/جامعة البصرة489.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيام البنين محمد جلوب مطلك5411162022297002

كلية القانون/جامعة البصرة488.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبتول حسن مهدي صالح5412162022153006

كلية القانون/جامعة البصرة488.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأسيل كاظم عبد فليح5413162022252002

كلية القانون/جامعة البصرة488.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي قاسم عبد العالي حسين5414162021044025

كلية القانون/جامعة البصرة488.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيرسل سعد حلو كاطع5415162022383022

كلية القانون/جامعة البصرة487.0اعدادية جيكور للبنينادبيحيدر مصطفى محمد جاسم5416162021061026

كلية القانون/جامعة البصرة487.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيوليد حسن فرحان عبره5417162021495170

كلية القانون/جامعة البصرة487.0ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمه محمد جبار محمد5418162022455028
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كلية القانون/جامعة البصرة486.0اعدادية االندلس للبناتادبيهبة احمد فالح حسون5419162022170057

كلية القانون/جامعة البصرة486.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب جاسم محمد عبد الصاحب5420162022184009

كلية القانون/جامعة البصرة486.0اعدادية القرنة للبنينادبيحسنين هادي هاشم حاتم5421162021027010

كلية القانون/جامعة البصرة485.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرفل داود سلمان عبد هللا5422162022203014

كلية القانون/جامعة البصرة485.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيزهراء حازم محمد جاسم5423162022272005

كلية القانون/جامعة البصرة485.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيام البنين نعمة مهدي جدوع5424162022216008

كلية القانون/جامعة البصرة485.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبياسراء حيدر ناصر سعدون5425162022207001

كلية القانون/جامعة البصرة484.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عبد الكريم مزهر وادي5426162021006047

كلية القانون/جامعة البصرة484.0اعدادية اليمامة للبناتادبيضحى ماجد شهاب احمد5427162022167039

كلية القانون/جامعة البصرة484.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيكوثر جاسم خوينس عبد5428162022294024

كلية القانون/جامعة البصرة484.0اعدادية البسمة للبناتادبيايثار حاتم ذيبان عيد5429162022257010

كلية القانون/جامعة البصرة483.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعلي عبد الحسن علي معتوك5430162021112027

كلية القانون/جامعة البصرة483.0ثانوية المدينة للبنينادبيعلي مصطفى محمد طه5431162021029032

كلية القانون/جامعة البصرة483.0اعدادية اليمامة للبناتادبيسارة ماجد حمدان حاتم5432162022167033

كلية القانون/جامعة البصرة483.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد رعد عباس مزعل5433162021052062

كلية القانون/جامعة البصرة482.0ثانوية الصمود للبنينادبيحسنين كاظم سعود سوادي5434162021435007

كلية القانون/جامعة البصرة481.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحنين محمود راضي نعمه5435162022265024

كلية القانون/جامعة البصرة480.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسن اياد عبد الزهرة عبد العباس5436162021044007

كلية القانون/جامعة البصرة480.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين عباس جوني سلطان5437162021139012

كلية القانون/جامعة البصرة480.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمقتدى ميثم سعيد عبد الحسين5438162021097131

كلية القانون/جامعة البصرة479.0اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد فارس حاكم عبد المنعم5439162022230026

كلية القانون/جامعة البصرة478.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي حسين سعيد فرحان5440162021006042

كلية القانون/جامعة البصرة477.0اعدادية الهارثة للبناتادبياسراء عالوي لفتة بهلول5441162022176003

كلية القانون/جامعة البصرة477.0ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيعبد هللا رغد مجيد عبد الحميد5442162021496005

كلية القانون/جامعة البصرة490.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيمريم طالل عبد هللا فرج5443162042222022

كلية القانون/جامعة البصرة489.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيحوراء باسم محمد حسن5444162042380034

كلية القانون/جامعة البصرة475.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيليلى لؤي عبد االمير عيسى5445162042381177

كلية القانون/جامعة البصرة467.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيفاطمة بنيان شمخي غازي5446162042339019

كلية القانون/جامعة البصرة460.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيزيد احمد شهاب خضير5447162041084046

كلية القانون/جامعة البصرة483.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيابو الحسن عودة عقرب صنكور5448162051043001

كلية القانون/جامعة البصرة475.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمنار رائد عبد الحميد راجح5449162052184109

كلية القانون/جامعة البصرة470.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي زكي حافظ زاجي5450162051084156

كلية التمريض/جامعة البصرة572.0اعدادية االكرمين للبنيناحيائيعباس حمزة شهاب يوسف5451162041017012

كلية التمريض/جامعة البصرة562.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيصهيب شهاب احمد صالح5452172041023052

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي مجيد شكير ايدع5453222041077137

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمهدي عبد الحسين وادي حبيب5454282041022044

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد مازن حمد هللا محسن5455212041278115

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيأمير محسن جياد فياض5456222041019011

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنيناحيائيرسول عبد العظيم مطشر جاتول5457222041367022

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحيدر عبد الواحد ناجي عبد الواحد5458162041015006

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل كيلو موزان5459162042207134

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمروه احمد عبدالستار احمد5460162042150032

كلية التمريض/جامعة البصرة547.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيتهاني هادي عامر عبد النبي5461162042201008
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كلية التمريض/جامعة البصرة547.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء سراج عبد الرضا محمود5462272042056180

كلية التمريض/جامعة البصرة546.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائياالء جاسم شريدة جاسم5463162042167004

كلية التمريض/جامعة البصرة546.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسماهر عادل يوسف حسين5464232042181014

كلية التمريض/جامعة البصرة546.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائياخالص جميل داود عطيه5465162042201002

كلية التمريض/جامعة البصرة545.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عماد صبر عيسى5466242042123148

كلية التمريض/جامعة البصرة544.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنار سعد جاسم محمد5467242042108125

كلية التمريض/جامعة البصرة542.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب كريم تركي عبد العالي5468272042068115

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة447.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيحسن ستار عامر عبد5469162041359005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة421.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرقيه احمد عجمي مهنه5470162042383080

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة411.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيجنات فراس عبد الكريم طالب5471102042091024

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة402.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيرحمة عادل علي عبد الحسين5472142042117022

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة400.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيروان علي عبد الصمد محمد5473162042170026

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة398.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبشائر عصام حسن عبد هللا5474162042237004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة397.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حمد شاكر ياسر5475122042092064

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة394.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيحوراء رائد نجم عبد هللا5476162042207044

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة389.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيحسين علي وداعه جبر5477162041119011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة389.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيزين العابدين علي محسن قاسم5478262041209277

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة384.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيمحمود حسن كاظم خضير5479272041151077

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة380.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيهدى حسين حسن موحي5480162042259071

كلية الزراعة/جامعة البصرة371.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقينورة باسل ابراهيم جليل5481162052171048

كلية الزراعة/جامعة البصرة362.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعلي هاني سلمان عبد الحميد5482162051499028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمقتدى اياد عبد هللا خير هللا5483162021049084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين عمار ياسر فؤاد5484162021014014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي محمد حسن يزل5485161921139013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيهديل حامد مجيد نعيم5486161922224058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيزياد خلف غدير علي5487161921032012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0اعدادية االجيال للبنينادبيكرار علي بريدي حسين5488161921014059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0ثانوية الطيف االهلية للبنينادبياحمد ماهر عبد الجبار عبد الرزاق5489161921430001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمريم جمال عبد الرزاق نجم5490162022236049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي خضر الزم حافظ5491162021099024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيفهد بسام لطيف قاسم5492162021096009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيمحمود عدنان خلف سالم5493162021078010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيايات محمد عيسى علي5494162022461001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0الخارجيونادبيعلي عبد الكاظم نوري عبادي5495162021400202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0اعدادية الحمد للبنينادبيباسم سمير جوي محسن5496162021056006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبياية عماد عبد علي5497162022162003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيعلي ابراهيم عبد الرزاق محمد5498162021060006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0اعدادية  الميقات للبناتادبيسبأ سامي سواك خشان5499162022194059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0اعدادية العباس للبنينادبيمحمد ناظم حسن عبد هللا5500162021051036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0الخارجياتادبيرانيه سعد نعمه الزم5501162022401095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0ثانوية الدير للبنينادبيمحمد وليد السيد بسيوني زهران5502162021025030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد ناظم ظاهر حبيب5503162021047080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمصطفى كاظم مسلم جاسم5504162021060011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى خضير فرحان محسن5505162021052072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب حسام عبد الحسن خليل5506162022235027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة399.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمحمد ابراهيم خليل كنيش5507162021060010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.0اعدادية األصفياء للبنينادبيسجاد كاظم غانم حمادي5508162021099019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعبد هللا سعدون مجيسر عذير5509162021371062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد حلمي شعالن اسماعيل5510162021027025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينوره عدنان هاشم محمد5511162022209081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد ماجد عبد الصمد مجيد5512162021097053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيسجاد ستار جبار جمعة5513162021018008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي جالل كاظم جليل5514122021048071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0ثانوية التكامل االهلية للبنينادبيعلي ضياء فالح صالح5515162021441003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0اعدادية السبطين للبنينادبياحمد جاسم محمد غافل5516162021016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيمحمد ماجد سلمان شناوة5517162021414010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسن حيدر عادل كريم5518162021014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيكرار سعدي قنديل عبيد5519162021123025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين غالب جمعه محمد5520162021021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى عكل نزال زايد5521162021495151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيهدى عمر عبد الرزاق عاشور5522162022198018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم عجمان خليل5523162021362045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيعيسى مشاوش عيسى محسن5524162021078008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة ياسين طه عبد الوهاب5525162022210094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيمحمد هليل ماضي عطية5526282021152045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0ثانوية النصر المختلطةادبيسجى فوزي جبار عبد الزهرة5527162022305007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمصطفى حسين عبد االمير عباس5528162021020143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد خضير جواد كاظم5529162021014048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيفهد سعود عزيز عبد5530162021366006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0ثانوية الجامعة للبناتادبياماسي عبد الحسين مجيد هيلك5531162022155004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحيدر عماد عبد عوده5532162021044013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب عبد الستار جبار لفته5533162022184012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0الخارجياتادبيزهراء عماد كوني ظاهر5534162022401126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0اعدادية حمدان للبنينادبيحسين احمد دينار عبد المجيد5535162021046015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيعلي صدام مهدي يعقوب5536162021032010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد الجواد كاظم عبد الزهرة خزعل5537162021017054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرغد صادق حسن عبود5538162022203013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن كاظم طالب عطيه5539162021020029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمنتظر ساجد عزيز سعود5540162021495161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسالم قاسم محمد حبيب5541162021047037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمصطفى عبد الحسين كاظم عليوي5542162021013049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0الخارجياتادبيجنان صادق حامد شنيت5543162022401065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية االكرمين للبنينادبيرافد عباس علي عودة5544162021017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيموسى علي جار هللا عبيد5545152021003110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب فوزي شنان نجم5546162022246008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد علي مهدي حسن5547162021020130
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمصطفى احمد عبد السادة كاظم5548162021013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب محمد عبد اللطيف عليوي5549162022213029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0اعدادية المعالي للبناتادبينور هللا علي فالح عويد5550162022173049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيام البنين قاسم رحمة جابر5551162022381004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحسين علي امين يوسف5552162021371032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0اعدادية العباس للبنينادبيمنتظر سامي داود عبد الرضا5553162021051040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0اعدادية االعالم للبنينادبيكرار عبد الكريم احمد عباس5554162021045042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبياسراء عباس مزاوي كاظم5555162022168002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد مزبان مذبوب مشكور5556162021020133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيعبد الكريم احمد فالح حسن5557162021362026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عدي شهاب احمد5558162021006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيجعفر اياد مكي محمد5559162021353012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي تركي جياد حمود5560162021020091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيمحمد قاسم عبد الزهرة عبد5561162021364072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيضياء المهدي ثابت عبد الخالق مالك5562162021020071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينادبيعلي صاحب محمد رحيمه5563162021129009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0اعدادية الرضوان للبنينادبيكاظم جواد كاظم يوسف5564162021047065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0اعدادية جيكور للبنينادبيشهاب احمد ماضي عبادي5565162021061035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0اعدادية  الميقات للبناتادبيمريم قاسم فاضل جبر5566162022194091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0ثانوية الزوراء للبناتادبيورود عبد الرحمن سلمان عبد اللطيف5567162022180028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0الخارجياتادبيانوار احمد هاشم طعيمة5568162022401030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسجاد محمد حنت لفته5569162021020067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيكرار غالب جمعة محمد5570162021021030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0اعدادية حمدان للبنينادبيعلي نوري عبد الكريم عيسى5571162021046060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0الخارجياتادبيزهراء عادل رضا عبد هللا5572162022401121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0اعدادية الطالئع للبنينادبيسجاد حسين قاسم نعمة5573162021012017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحنين محمد داود سلمان5574162022287041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0اعدادية االكرمين للبنينادبيفهد فالح حسن عبد الواحد5575162021017048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمنتظر سالم جواد عباس5576162021013050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0اعدادية العروبة للبناتادبيصفاء عودة عبد هللا راضي5577162022237035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزهراء علي كريم مشاي5578162022184007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمؤمل محمد عبد الزهرة جعفر5579162021310045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمجتبى حسن فالح ماضي5580162021004025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد عالء عبد الحسين جاسم5581162021020008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين عادل حميد عبد الزهره5582162021020043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0الخارجيونادبيحسن علي نعيم عطوان5583162021400058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد خليل وهاب ولي5584162021006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء نجم جبار لفتة5585162022257036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبينور الهدى حيدر الياس ياسين خضير5586162022274012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيتبارك عبد حسين صكر5587162022253018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0اعدادية غزة للبناتادبيزهراء محمد خضير سكران5588162022208019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي مكي جبار نعمه5589162021049058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0اعدادية الشهداء للبنينادبيرائد حاتم زهوري عبيد5590162021015011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0اعدادية  الميقات للبناتادبيايات عباس رسن مفتن5591162022194013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0اعدادية السبطين للبنينادبيفيصل هاني عبد الخالق نصار5592162021016056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0الخارجيونادبياحمد كامل حسن عبد النبي5593162021400018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيزين العابدين محمد خصابه سلمان5594162021020060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحسين عبد هللا فاضل حسن5595162021369013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة عادل عبد الجبار مهدي5596162022253039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0اعدادية جيكور للبنينادبيعلي عادل جاسم محمد5597162021061053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد باسم محمد علي5598162021044035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0اعدادية سبأ للبناتادبيامال كاظم لطيف يعقوب5599162022174003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0الخارجيونادبيمحمد خلف زغير عبد هللا5600162021400327

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0اعدادية العكيكة للبنينادبيسجاد مرتضى جابر ناصر5601222021041030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0اعدادية جيكور للبنينادبييوسف جاسم حسن جاسم5602162021061077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0اعدادية األعراف للبنينادبيمهدي مشتاق طالب عبد الوهاب5603162021077068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد مكي محمد جاسم5604162021021038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء لؤي عبد الحسن هلول5605162022287070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد قاسم محمد حاجم5606162021042065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينادبيأحمد محمد حطاب سلطان5607162021424001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمؤمل علي رشيج راضي5608162021020119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيمحمد حنون جبار محمد5609222021254036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكرار غفران داود مهدي5610162021020117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكاظم رعد رهيف وهيب5611162021020113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0اعدادية حمدان للبنينادبياحمد عدنان حامد ضيدان5612162021046001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعبد الرحمن جاسم محمد جاسم5613162021358039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيسيف الدين احمد جبار غضبان5614162021352047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيعذراء طاهر حبيب عبود5615162042257034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيأكرام داود عبد الجليل حاجم5616162042241001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرقيه ظاهر عبد الحسين حسين5617162042259023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيابو الحسن مؤيد محمد امين هادي5618162041006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور الهدى حيدر قاسم زوران5619162042383232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيابراهيم عواد فاضل عبد الحميد5620162041002001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق يوسف سلمان5621162042260039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي احمد رمضان نعيم5622162041084070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمحمد يوسف عبد القادر احمد5623162041044028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد القادر يوسف عبد هللا عمر5624162041139023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب باسم عبد الحسن صالح5625162042228059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيصهباء عبد حاتم يسر5626162042175035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد الحسن عبدربه5627162042240029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0الخارجياتاحيائيشهد موسى جعفر موسى5628162042401101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيحسين وسام صبري محمد5629162041007016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيدالل جاسم دخيل بديوي5630162042209029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقياحمد باقر محمد ساجت5631161951083008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين ايهاب عبد الكاظم سلمان5632162051049033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيناهد محمد عامر عبد العاطئ5633162052227041
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء فاضل يوسف فهد5634162052294016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقياحمد محمود قاسم حافظ5635162051498001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علي مجيد5636162051084151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمصطفى ماجد نعمه جخيور5637162051015095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيتبارك بشير حسين عوده5638162052207015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيايمان زهير حسن مهدي5639162052226012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعباس فراس عبد الحسين حسن5640162051046027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيايمان ماجد سلمان علي5641162052239007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة412.0الخارجيونتطبيقيحسين منذر علوان طوفان5642162051400102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي قاسم عبد مطلك5643162051358150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد جاسم حمادي5644162051365090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد ظافر عباس عبود5645162051355011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر يوسف عوده عبيد5646162051033041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم حسن5647162051497002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0اعدادية العباس للبنينتطبيقياحمد عماد طالب عبد الحسين5648162051051007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيطالب هادي غافل طالب5649162051357216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة403.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الزهرة زعالن5650162051358120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة معتز مصطفى خلف5651162052161024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيالحسن حسين علي ضيدان5652162051497009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0االنيا-ثانوية بالد الخير االهلية المختلطة تركياتطبيقيعبد الزهرة عمار عبد الزهرة عبد الحسين5653132051351003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرانية عبدالرسول حاتم يسر5654162052150017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبدالباري رعد عبدالباري تركي5655162051052027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل شايع ناصر5656162051494001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيزهراء محمد رضا شاكر محمود5657162052253017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة399.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمهدي صالح مهدي لفته5658162051121041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيانمار عائد صمد فالح5659162052288001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء صالح راضي خلف5660162052240016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيهاجر حميد عبد السادة حسين5661162052227046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيسماء قاسم محمد يوسف5662162052174018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى كاظم حسين علي5663162051448023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا سامر صبري حميد5664162051001118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس طالل علي محسن5665162051001109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيميثم هاشم حسين عويد5666162051300084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمسلم نجاح عباس كاطع5667162051300077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقينور ضياء عبد االمير حسن5668162052380094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيمحمد عقيل عبد الحسين حمد5669162051350036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيزينب عالء موسى عبد هللا5670162052219022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد فرحان شنول5671162051139069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيوسن نبيل محسن حسين5672162052226127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد نوري جميل دهوس5673162051022119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيصابرين عوده لفته مشكور5674162052181014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيحوراء سالم طاهر هليل5675162052242010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد حسن ذاري5676162052184057
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزينب كاظم بداي منصور5677162052168026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيشهد لمعي محسن داخل5678162052216029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيكرار حيدر حسين فياض5679162051045047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيرغد مازن مكي حسين5680162052238012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيام البنين شوقي عبد الجليل حنتوش5681162052280003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيسجاد مؤيد نجاح خضير5682162051002063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي سلمان داود مزهر5683162051074030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتتطبيقيرهام معتز محمد علي علي5684162052263002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة محسن منشد عاصي5685162052257012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقييوسف محمد عبادي طاهر5686162051076130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمرتضى منذر جمعة محسن5687162051365203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة كامل كاظم مهنا5688162052381109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيسجاد فائق رزاق يعكوب5689162051345007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد هللا حامد كامل باقر5690162051006052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيايمان سليم صلبوخ عجيل5691162052245002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين زكي عريبي حسن5692162051084060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعباس نوفل عبد االمير عبد الجبار5693162051085029

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب محمد حسن شبر5694162022245035

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0اعدادية االعالم للبنينادبيسجاد فاضل رحيمة حمد5695162021045020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة360.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين ابو الهيل ناجي جابر5696162021340015

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيليلى هجر عباس حامي5697162052154042

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس عماد جبار غاوي5698162051094030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه علي مزعل لفتة5699162052154039

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيعقيل ماجد سالم عبد الرزاق5700162051088012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي عبد السادة خضير السلطان5701162051069083

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه هيثم عبد المحسن محمد5702162022154032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهبه شفيق قاسم محمد علي5703252022093060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة427.0ثانوية االحرار المختلطةادبيحوراء خير هللا حسين جبر5704162022313003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيكاظم هاشم فالح حسين5705222021073024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة424.0اعدادية الهدى للبناتادبيهدى زياره حسين سعد5706162022150065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيمريم هاشم خير هللا جاسم5707162022252041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي تحسين علي حسين5708162021030049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.0اعدادية االبتسامة للبناتادبياسراء حسن علي جاسم5709162022253003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة384.0اعدادية ميسان للبنينادبيمؤمل سمير نعيم كاظم5710252021011053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيخديجة فرحان عجيل حريب5711162022202006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0ثانوية الصمود للبنينادبيمنتظر كريم جاسم منيشد5712162021435045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة370.0اعدادية حمدان للبنينادبيحسين ضياء عبد الحسين محمد5713162021046017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة370.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبيحسن عدنان حمد عباس5714162021360002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة368.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيعلي اياد عبد المطلب عبد الحميد5715162021083010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة366.0الخارجياتادبيغفران عواد بجاي رحيل5716162022401227

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة364.0اعدادية الفواطم للبناتادبيغدير عالء غازي عبد الرضا5717162022172047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة363.0اعدادية حمدان للبنينادبيمؤمل جميل خليفه صبيح5718162021046069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عودة سلمان5719162042202092
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزينب حميد حسين ناصر5720161942297018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة434.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيرائد نعيم حسن ياسر5721221941277007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيميسم موسى كاطع لفته5722222042323471

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيحسين سالم عبد الحسين موسى5723162041300006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيآيات صباح رحيم عبود5724242042103001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه ماهر فاضل تعبان5725162042383202

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي محسن علي شمخي5726222041359030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة388.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين فياض5727162042202049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة387.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة شهاب مكي جابر5728162042243067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيحسين سعيد حاجم شرباك5729222041318009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة384.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيامل جودت حسين عبد العباس5730162042309005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة381.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيساره محمد خالد محسن5731162042383145

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيروان نوري حسين مجمان5732162042200010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيباقر عواد عبد الحسين جبر5733222041077019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعلي حسين ناصر خضير5734252041116040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة376.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيمحمد غالب خليف يوسف5735222041092039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيأحمد كاظم مالك كاظم5736232041166002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة371.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيكرار علي محسن هويدي5737252041116052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة371.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيصابرين عبد الرضا حسن عبد5738222042394054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة368.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيفاطمة فاضل محمود درويش5739162042451017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة368.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسراب سطيح عبد ملمول5740222042164059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة367.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم وذاح هاشم5741252041157081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة366.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقراحيائياسراء عقيل حسن فالح5742162042264001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة365.0اعدادية البيان للبناتاحيائيامنه عقيل عبد هللا حميد5743162042223004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة360.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عماد غازي تعبان5744162042165196

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة360.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد االمام جبر5745162042383100

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة360.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسجاد حميد عذيب عجالن5746222041307068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة360.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد باسم محمد ناصر5747222041041094

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى هاشم اسماعيل ناصر5748162051353192

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمنتظر بسام يونس محمد حسين5749162051090047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب صالح هادي عودة5750162052154026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقينور الهدى علي شرهان عبد هللا5751162052154047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيبنين كاظم حمود سمير5752222052104006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مولود عبد الحسين عبد الصمد5753162051497095

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة409.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيرسل سامي داود سلمان5754162052202014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد كاظم هاشم حسن5755162051062079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيايات رحمه محيسن كاظم5756162052290002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيابو الفضل حسن صدام عبد5757282051018001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيبلسم جاسم جبر يعقوب5758162052202009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة399.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيفاطمة علي مريان موزان5759162052238034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيمسار ظافر عبد الرزاق بخاخ5760162052252034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيقاسم حازم مطلك عبد النبي5761162051301067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيمالك كريم عبد الرسول جمعه5762162052457005
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار عبد الحليم حافظ عجيل5763162051364059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزهراء عطا هللا ذياب كشمر5764162052207024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة388.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيدانيه علي حسين ياسين5765162052187006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة384.0ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيحوراء عبد العظيم جبار حمادي5766162052477005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة382.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمرتضى جاسم محمد نايف5767162051301081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة382.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم صالح أحمد5768162051084068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة381.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبد5769162051353053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرزاق حميد جعفر5770162052457004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0اعدادية البيان للبناتتطبيقينور حسام علي حسين5771282052078050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة379.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي كوثر ابراهيم محمد5772162051363202

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة379.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد صباح ابراهيم جبار5773162051357392

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة378.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين سعيد عيسى5774162051073019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جياد وادي وناس5775291941007339

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيسارة جاسب ثجيل حاجم5776162042194033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيشكران فالح حاتم عبد الرضا5777161942170037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة439.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد فليح هادي سفاح5778222041307155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائياية الرحمن قاسم محسن موجر5779162042339002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة432.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيخديجة مازن جواد كاظم5780162042381058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة430.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيهبه حسن دخيل كطران5781162042260061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة429.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيمنار علي محمود طالب5782162042283045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة426.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائييوسف نعيم هاشم جفات5783162041010030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة423.0ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائينرجس عبد االمير عبد هللا جعفر5784162042471012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة422.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهره علي سلمان شناوه5785162042383259

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة422.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء سالم نعمة شجر5786162042381077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة421.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيزينب مفتن حلو زاجي5787162042215013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة418.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيمروة جاسم محمد علي5788162042338042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة417.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمها منذر مراد محمد5789162042234072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة415.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب حسن مرزوق يوسف5790162042170038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيآمنه علي عبد الرزاق عليخ5791162042380001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة411.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائياطياف عادل عبد الواحد محسن5792162042247006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة409.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق بجاي حسين5793162042204046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي كريم عزاز عبد5794222041001086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه صبيح عبود دخينه5795162042219048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم دعاج المي5796162042247032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب حسين ياسين سعد5797162042254025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة407.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيهدى فاضل عباس عبدالعالي5798162042152212

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيوديان جواد كاظم كريم5799222042411065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائينور الهدى حسن علي عبيد5800162042290094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيرشا عبد عبد هللا كاظم5801162042296016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء حازم مجيد نعمه5802162042383089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة403.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمصطفى حيدر اسماعيل معالك5803162041022044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة403.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيرسل وليد محمد علي محمد سعيد5804162042209031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة402.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى جابر سندال عوفي5805242041074075
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة401.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيعذراء محمد حميد شهاب5806162042247080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة399.0ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمة فيصل فالح حنتوش5807162042254045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة398.0ثانوية النور للبناتاحيائينور نعمة هادي جاسم5808162042275018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة398.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيزهراء عادل بكري علي5809162042173015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة398.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيصفا جمعه عبد هللا سلطان5810162042458060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة398.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور عادل مكي عماره5811162042145097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة397.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم داود عناد5812162042145031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة396.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسراء جميل محسن شاهين5813162042381007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة395.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيطيبه حسين علي عبد5814272042070058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة393.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الرزاق فالح5815162041359013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة392.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيامجد ثامر فجر حرز5816232041224004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة392.0اعدادية رفح للبناتاحيائيايمان محمد حسين جبار5817162042219006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة390.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهبة علي محمد فيصل5818162042209086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة389.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائياركان حميد شريف منخي5819222041277003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة388.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيضحى لعيبي جماغ حافظ5820162042257032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة475.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقينور كاظم حسن جاسم5821161952220026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة438.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيزينب عباس راضي علوان5822162052236009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب علي خليل خير هللا5823162052226054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيمحمد عدنان عبد العالي يوسف5824162051443051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقيالحوراء عباس هاشم خنياب5825162052151004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقياسماء عبد الرزاق ساري كنيهر5826162052169003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيسجاد حسين جلوب عطية5827162051080013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقيبدور جاسم عبد هللا عيسى5828162052468004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيشهد يوسف حسين حمد5829162052150024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة433.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب وليد عباس علوان5830162052212021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة433.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيبراء رشاد مهدي صالح5831162052238005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة433.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم مخيط5832162052216021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة432.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيباقر جميل عبد الواحد مخور5833162051350004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة430.0ثانوية الكرار للبناتتطبيقيبنين رحيم جار هللا جاسم5834162052277002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة430.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء عبد الستار عبد الحافظ جابر5835162052458027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة429.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيشكران قصي عباس كربول5836162052262010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة429.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة محسن علي عبيد5837162052383110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة428.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي ميثاق كاظم حسين5838162051371187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة427.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الرزاق خلف حسين5839162052162015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة427.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيكرار طاهر جليب غويض5840162051355224

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة424.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيخديجة عاطف عبادي فرج5841162052294010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة424.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيطيبه ظاهر حبيب سعد5842162052265031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة423.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعباس حامد كريم مجيد5843162051112031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة422.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيايات محمود عبد هللا محسن5844162052296004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة422.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيازهار فؤاد يوسف كاظم5845162052338002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيسارة كاظم جبر سدخان5846162052381081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد جالل عبد هللا محي5847162051006082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبنين عباس وحيد عبد علي5848162052162002

527 من 136صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة418.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقياديان عدي حفاتي رفش5849162052170003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة418.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيرحيل ثائر احمد جباره5850162052380035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة418.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتتطبيقيزينب خليل جاسم محمد5851162052188004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة416.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقياحمد رعد شاكر عبد الحافظ5852162051046003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة416.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيهدى حسين احمد كشمر5853162052380099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة415.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيتبارك عدنان عبد العزيز عبد السيد5854162052260009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة415.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيروان رائد غازي هاشم5855162052475002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة414.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيحوراء صابر جوده خشمان5856162052296006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة414.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيآيات سعدون جبر لفته5857162052181001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة414.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيشهد ماجد حامد فرحان5858162052381093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة414.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى مسلم جابر كاظم5859162051108043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.7ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيسجى مصطفى خالد مصطفى5860162052232006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحامد مناف عباس علي5861162051084042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي فليح حسن5862162052296012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمؤمل قصي صبيح حبيب5863162051352208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا نجم عبيد5864162051084168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعقيل عباس جاسم رمضان5865162051300039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة411.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء ناظم منصور سلمان5866162052458031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة409.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيبنوره صالح مهدي خيجو5867162052169010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة409.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيعبير خليفة بديوي وادي5868162052293006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمرتضى ناظم عبد علي5869162051061093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيمصطفى نجم حسين هاشم5870162051021033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيام البنين باسم حمزة عباس5871162052218006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب رمضان جاسم محمد5872162052240021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء احمد جمعه صيهود5873162052226022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة405.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيصادق حسن دويج حطاب5874162051006042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة405.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرسل محسن علي خابر5875162052169020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة405.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقينبأ اسامه صادق ماجد5876162052475008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة405.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيكوثر ياس خضير عبد5877162052226101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة405.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيفاطمة كفاء رحمان داخل5878162052212034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة404.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيحوراء عبد علي علوان صبيح5879162052258007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة403.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مضر قاسم حبيب5880162051108057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0الخارجياتادبيشروق عبد الزهره علي سلمان5881162022401190

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيتبارك قصي صبيح حبيب5882162022224017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0الخارجياتادبيامال علي غالب شهاب5883162022401022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب هليل حمود عبد5884162022288027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459.0ثانوية النصر المختلطةادبيحسن شنيشل حميد عبيد5885161921305012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء شاكر دوحي ضيدان5886162022224029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينور الهدى عقيل سواد ناصر5887162022458124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيرسل منير اسماعيل ابراهيم5888162022255006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه خالد جوده لفته5889162022246016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبينوران عبد هللا عبد الرزاق لعيبي5890162022464010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0اعدادية رفح للبناتادبيبنين هشام جابر عبد هللا5891162022219011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير صباح حسن كاظم5892162022265053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0ثانوية العلياء للبناتادبيحوراء عاصف حامد صالح5893162022227022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة430.0اعدادية األعراف للبنينادبيحسين جبار كاظم حطاب5894162021077011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة427.0ثانوية العقيدة للبناتادبيبتول عامر عبد هللا محمد5895162022231008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة426.0اعدادية االندلس للبناتادبيصفا حافظ جبار خضير5896162022170030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيحمزة عدنان يوسف خياط5897162021041009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة420.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي سعد سامي جمعه5898162021049048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبياحمد توفيق عبد الرحمن الزم5899162021362002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة الزهراء عبد الزهرة سويد حسن5900162022242056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0ثانوية الوركاء للبناتادبياية رعد سمير كاظم5901162022244007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة418.0ثانوية الثريا للبناتادبيزهراء ماجد مجيد حمد5902162022338010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0الخارجياتادبيضحى عدنان حمود جابر5903162022401208

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة417.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبياحمد مرتضى عبد العالي حسين5904162021365008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيحسن ذكي حامد طاهر5905162021356008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة414.0ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء علي صباح مطشر5906162022215033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة414.0الخارجياتادبيزهراء عدنان حميد شالكه5907162022401124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0اعدادية العروبة للبناتادبينور الهدى اجياد خليل إبراهيم5908162022237052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيحوراء سالم كاظم عيسى5909162022209021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمنتظر خضير كريم خفي5910162021004038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0ثانوية الصمود للبنينادبيكرار حميد جاسب كريم5911162021435030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي حسين خلف شافي5912162021139032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب فاضل محمد منشد5913162022231042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة408.0اعدادية الصادق للبنينادبيحيدر محمد خزعل العيبي5914162021031004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة406.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمحمد عقيل فارس محيسن5915162021307022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0ثانوية الموانئ للبنينادبياثير اياد عبد االمير ياسين5916162021059001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور حيدر جميل جندال5917162022209080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0اعدادية الصادق للبنينادبيمحمد شاكر عبد الحسن جابر5918162021031020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين خالد الحج غضبان5919162022265019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة401.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعباس ضياء صبيح حبيب5920162021020075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة401.0ثانوية الصمود للبنينادبياحمد ابا ذر مسلم فالح5921162021435001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة399.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعال هاشم ماجد حميدي5922162022265051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة399.0اعدادية  الميقات للبناتادبينبأ امين حسان علي5923162022194096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة399.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب عدنان ديوان شديد5924162022209037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة398.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمة ابراهيم ناصر محمد5925162022209055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة397.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيمروه سمير زهراو منصور5926162022205010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيابو الحسن علي حسين هادي5927162021139001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي خضير كريم خفي5928162021004013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيحسناء حيدر ناصر احمد5929162022196006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0اعدادية الصادق للبنينادبيمصطفى عايد جابر كاظم5930162021031024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبياحمد لطيف احمد خضير5931162021048003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0ثانوية الشعب للبنينادبيمنتظر عباس رحيم هاشم5932162021055018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد جمعه داود غافل5933162021353046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة392.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة حميد شعبان حمادي5934162022287118
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة390.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيام البنين مصطفى عباس شرف5935162022246002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0اعدادية األصفياء للبنينادبيعباس عبد الكريم جاسم دفار5936162021099022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.0اعدادية الروان للبنينادبيعباس داود سلمان مونس5937162021023015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيجنان حبيب حسين منصور5938162022288010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة387.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبياحمد حسين حامد صبر5939162021357005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء مهدي حسين عبيد5940162022456005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمالك ناظم عبد الزهرة يوسف5941162022381071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي صادق خلف تقي5942162021004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياكرام وهاب عبد الرضا حسب5943162042332003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0اعدادية العشار للبناتاحيائيساره تحسين علي حسين5944162042228067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيحنين فاضل عباس شنيور5945162042288005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة441.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علي شمخي5946272042084024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيعال قيس حمزه فالح5947162042197013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة423.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب صادق جعفر محسن5948162042247061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة416.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائينرجس سجاد علي عباس5949162042241026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمريم خلف والي مصنصل5950162042200032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة409.0اعدادية المعقل للبناتاحيائينور صبيح عبيده مخور5951162042169074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة407.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيثريا عبد الرحمتن عبد حطاب5952162042146017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيدعاء حازم سامي عبد الوهاب5953162042280024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيامير اياد عبد االمير ياسين5954162041042003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياديان نعيم عرمش مونس5955162042381005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة401.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيامنه مدين فاضل عباس5956162042183008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد حسن عوده عبيد5957161951033080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيفاطمة ضياء خليل ابراهيم5958162052253029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياحمد ماجد كاظم حمزه5959162051078005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمود محمد ابراهيم موسى5960162051034152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقينداء االقصى اثار الزم كريم5961162052288021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمحمد رياض خضير عبد5962162051354084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة445.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عدنان عبد الخضر جاسم5963162051061068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة441.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزينب هاشم حسن احمد5964162052213020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة441.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيجنات انور عبدعلي حميد5965162052152018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياديان فارس علي أيوب5966162052167001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة376.0اعدادية البتول للبناتادبياسماء فرحان زورة قاسم5967162022242005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة373.0ثانوية الوركاء للبناتادبينور الهدى رياض جويد مفتن5968162022244035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة370.0اعدادية البسمة للبناتادبيزينب صالح مهدي راضي5969162022257037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيازهار جبار شنف عبد النبي5970162022276001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0ثانوية المبادئ للبناتادبيازهار عبد الوهاب عبد الرزاق محيي5971162022177001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة367.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيروان ساجت مجيد غاوي5972162022272004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة362.0اعدادية حيفا للبناتادبينور الهدى رعد عبد الخضر عباس5973162022220098

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة360.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره عدنان اسماعيل غالب5974162022210064

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0اعدادية جرير للبناتاحيائيحوراء حيدر سليم كاظم5975121942089022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة364.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيروان رياض عطيه حسين5976222042412028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة362.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزهراء حسين خلف حسوني5977162042181012
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيحوراء احمد عبد هللا سلمان5978162052241004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة408.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيدعاء عبد الحافظ فاضل عبود5979162052215005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيمريم عوده وسيل فالح5980162052181018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيبدور رائد عدنان صبري5981162052260007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة400.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايات حيدر سالم فرهود5982162052170008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة399.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم عالء هادي سلمان5983162052381128

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة397.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيمريم عباس عبيد خلف5984162052268014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيزهراء رضا جعفر بدن5985162052350002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيتبارك باسم عبد الرزاق عبود5986162052458012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة394.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة جاسم محمد يوسف5987162052381104

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة393.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيساجده قادر طالب جويد5988162052462014

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة باسم عباس جاسم5989162022287113

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية المتنبي للبنينادبيياسر عمار طالب راضي5990162021006077

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيبنين سليم جبار خزام5991162022253016

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية العلياء للبناتادبيسكينة عبد الرسول عبد الجليل موسى5992162022227048

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية الصمود للبنينادبييوسف عبد اللطيف حسن حبيب5993161921435027

كلية اآلداب/جامعة البصرة409.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء خالد عبد الرضا طاهر5994162022270009

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0الخارجياتادبيمريم محمود صدام عسكر5995162022401265

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0ثانوية الماجدات للبناتادبيشهد ماجد نهير سعود5996162022211013

كلية اآلداب/جامعة البصرة395.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيملك طموح عبد االمير خلف5997162022222028

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0ثانوية العلياء للبناتادبيتين عبد الحسين عبد محمد5998162022227021

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0اعدادية المعالي للبناتادبيزهراء بهاء هاتو عبدعلي5999162022173019

كلية اآلداب/جامعة البصرة391.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيسبأ منعم كامل فالح6000162022458075

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيحنين فريد شفيق عبد الواحد6001162022458029

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0اعدادية العباس للبنينادبيمسلم مؤيد عبد السيد فيصل6002162021051037

كلية اآلداب/جامعة البصرة382.0اعدادية الهدى للبناتادبيشهد محمد صادق عبد الكريم6003162022150039

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب عبد الكريم محمد رمضان6004162022203023

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0اعدادية القرنة للبنينادبيمنتظر ناصح صالح خديم6005162021027039

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0اعدادية  الميقات للبناتادبيامنة عبد الحسين حسن جبر6006162022194012

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0ثانوية المبادئ للبناتادبيانوار خيون علي محسن6007162022177004

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيدعاء ماجد مهجر عزيز6008162022281003

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0اعدادية االندلس للبناتادبيرغد علي فيصل مطر6009162022170012

كلية اآلداب/جامعة البصرة369.0اعدادية الصادق للبنينادبيمحمد عالء جهلول حنون6010162021031021

كلية اآلداب/جامعة البصرة365.0اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي اسعد حميد مجيد6011162021012030

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب ميثم ثامر صالح6012162022242042

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الهدى رياض عبد بدر6013162022265067

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0اعدادية السبطين للبنينادبيمرتضى احمد راضي حسين6014162021016066

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0ثانوية التكامل االهلية للبنينادبيفاضل عباس فاضل جواد6015162021441005

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيفاطمة حامد ياسين محمد6016162022297022

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينادبيمصطفى حازم عبد علي صيوان6017162021440003

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيعلي محمد فدن عريم6018162021092021

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد اسيل عدنان حبيب6019162021044034

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي ضامن جبر شقي6020162021041027
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كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينادين هاني صفاء الدين خليل6021161942184264

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية االهله للبناتاحيائيحوراء سيف عبد الكريم خلف6022162042473015

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيعذراء غيث ثابت عبد العالي6023162042207110

كلية اآلداب/جامعة البصرة413.0اعدادية رفح للبناتاحيائيحنين حميد مسلم يوسف6024162042219013

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه جبار كاظم حمود6025162042169047

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيريم رياض عوده راضي6026162042383084

كلية اآلداب/جامعة البصرة407.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيذكرى محمد غبيش غضيب6027162042192024

كلية اآلداب/جامعة البصرة405.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيامنية عمر قاسم ابراهيم6028162042163010

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد بارون سلمان6029162041064004

كلية اآلداب/جامعة البصرة397.0الخارجيوناحيائيعلي رحيم حسين هزيز6030162041400064

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء طاهر قاسم خلف6031162042381078

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0الخارجياتاحيائينور صادق لفته شبيب6032162042401167

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيثريا نبيل عبد الزهره حمزه6033162042297011

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمحمد نوفل دبيج ناصر6034162041121018

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0الخارجياتاحيائيفاطمه الزهراء عالء حسين قاسم6035162042401124

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيايات محمد سمير كزار6036162042380021

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0الخارجياتاحيائيغيداء ضياء الدين سلمان رجب6037162042401121

كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيكفاية جميل داود عطيه6038162042201015

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعهود جاسم عنيد شاهر6039162042204081

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل عباس محمد6040162041085062

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0الخارجيونتطبيقيحسين وليد جبار وادي6041162051400108

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزهراء علي دينار خضير6042162052455008

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب عماد يوسف صباح6043162052381072

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعيد عبد الرزاق معتوق6044162051353155

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيفاطمة وليد حالوب مطر6045162052185006

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيهدى عبد االله ضيدان طاهر6046162052258032

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيزهراء صدام عبد الخالق غازي6047162052339006

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيايه عدنان فاضل علي6048162052228008

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة صادق جعفر مهدي6049162052381105

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي عبد الحميد نعيم منسف6050162051051089

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب عبد االمير حبيب رخيص6051162052231017

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء عباس عبد الزهرة نعيم6052162052170024

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي كفاح ابراهيم مالك6053162051365155

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيفاطمة حيدر عوده خلف6054162052245029

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيانور طه ياسين علي6055162051060020

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيرباب رافد عدنان صبري6056162052260011

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيتبارك حسام جواد كاظم6057162052471002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة503.0الخارجيوناحيائيعبد هللا ابراهيم خالد عبد اللطيف6058162041400058

كلية علوم البحار/جامعة البصرة396.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيلمى جاسم جبار مغاوي6059162042244028

كلية علوم البحار/جامعة البصرة385.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتماره محمد برهان عربيد6060162042265013

كلية علوم البحار/جامعة البصرة371.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيطه مصطفى عبد الجليل ابراهيم6061162041047025

كلية علوم البحار/جامعة البصرة366.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرانيا عدنان جميل مطشر6062162042162023

كلية علوم البحار/جامعة البصرة411.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيسجاد احمد مالك ضمد6063162051371098
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة407.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي مراد سعدون جبر6064162051139093

كلية علوم البحار/جامعة البصرة403.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حبيب حرج6065162051061067

كلية علوم البحار/جامعة البصرة399.0ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبتول نصير جاسم محمد6066162052337004

كلية علوم البحار/جامعة البصرة397.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقينور الهدى هشام زيدان هاشم6067162052455024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة396.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيصادق علي خليل شناوه6068222051026030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل598.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايهاب طارق محمود صالح6069172041008069

كلية طب الموصل/جامعة الموصل598.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزكريا محمد شيت عبد الكريم خليل6070172041351280

كلية طب الموصل/جامعة الموصل598.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد يونس محمد يونس6071172041012070

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسين حازم عبد الرزاق6072172041022051

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا طه دحام عبد القادر6073172041199008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيبشائر شعبان محمد يونس6074172042286055

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0ثانوية الباشا االهلية للبناتاحيائيهيا امجد عبد السالم محمود6075172042323010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمنار دحام عبدهللا مخلف6076182042218059

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيثائر سليمان  راوي فارس6077332041070013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيساره نشأت شكر محمود6078172042237083

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيسيف سعدهللا احمد حسون6079172041100007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمنار عمار طه الطيف6080312042063104

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد زياد خليل علي6081172041023003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه احمد حسين رضا6082172042285104

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيتقى عبد الستار سعد هللا احمد6083172042233028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيزيد حازم عالوي محمد6084172041022033

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.4ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه مجاهد علي حسين6085312042047139

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.3ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيآمنه زيد قيس عمر6086172042268006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمها عدنان حسين عيادة6087172042041016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشيماء موفق عبد الجبار خضر6088172042290129

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور عدنان احمد رشيد6089172042290195

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعلي حسن علي عزران6090172041104049

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي احسان اصلبي خلف6091172041007112

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيوائل زيد برهان سعيد6092172041157020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيلجين صالح الياس توما6093172042249079

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرواء كومار ياور سليمان6094312042047088

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمها نامق حسن اسماعيل6095172042241072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور سعد سعد هللا عبد هللا6096172042280131

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيآمنة ميسر يحيى قاسم6097172042233004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد حبيب محمود عبد هللا حياوي6098172041019030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسما اكرم عبد القادر هجر6099172042357519

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد محسن عبد الجبار محمود6100172041011019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد علي يونس حسين6101172041124146

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيشمو ناصر برجس خدر6102172041348032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.8للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيطه نزار احمد نوزت عبد الستار6103332041001055

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد حسن محمد امين6104172041011081

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيجاسم محمد عبد الجبار عباس6105172041118016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0ثانوية النهرين للبنيناحيائياحمد عبد االله احمد سعيد6106182041067005
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرسل زياد محمد احمد6107172042231104

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينهى نامق حسن اسماعيل6108172042241076

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرنا سامي سليمان حسين6109172042231120

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيغزوان سعود علي دهش6110172041111027

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن عبدالكريم احمد قصاب6111172041100008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيايه سعد محمود محمد6112172042301018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا قاسم كمال عبد الرحمن6113172041022058

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيمحمد االمين معيد محجوب محمود6114182041145027

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء محمد علي حسين6115172042286123

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيشهد حميد عبد الرزاق خضر6116172042234011

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد القادر عمر عبد القادر محمود6117312041024081

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييوسف اياد عبد الرزاق يحيى6118172041017248

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.7ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيبراق ابراهيم احمد حسين6119172041223010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى خزعل طه علي6120172041008388

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم محمد صالح6121172041022089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيزينب مسعود عزو حسن6122172042109010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد حمو6123172042321030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد سالم حسين6124172041351364

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيساره خالد احمد سالم6125312042081088

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد المطلب ابراهيم غزال عواد6126172041007106

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيزهراء نشوان شيت محمد6127172042262047

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيمروة محمد احمد خضر6128172042335014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0اعدادية النيل للبنيناحيائيلؤي سالم علي خضير6129172041027068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه زيد طه عزيز6130172042268056

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرؤى نزار عزو مجيد6131172042277035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد عبد الفتاح محمد شيت عبد هللا6132172042288156

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمرثد احمد فتحي محمد6133172041008374

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي صبحي احمد جواد6134172041008246

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد علي شاهود عبد6135172041008035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.7اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد محسن صالح محمد6136172041011173

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.1ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيتمارا وعد سالم شيت6137172042318012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفرح شامل شابا سمعان6138172042247037

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيبسام ذنون يونس محمد6139172041017038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيساره عوني شاكر سعدون6140312042081089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0ثانوية االمل للبنيناحيائيمصطفى يحيى قاسم احمد6141312041004016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر مثنى هاشم جاسم6142172041017149

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيحذيفه حامد احمد شاهر6143172041100003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيسرمد رائد هاشم يحيى6144172041100006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين موفق ياسين يونس6145172041223015

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرفل محمد سعيد ذنون6146172042357355

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائييوسف عماد رفيق محمد امين6147202041303225

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم موفق احمد صالح6148172042317043

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد اكرم قاسم سلطان6149172041351645
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيصبا عبد الكريم عواد طه6150172042262065

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب سعد محمد شاكر احمد6151312042047099

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.9اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك عامر داود ايوب6152172042286057

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.7ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيسارة نافع سعد هللا احمد6153172042262052

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر ماهر حازم تقي6154172041008078

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيعبير بشير دحام سلو6155332042041024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد صفوان غانم محمد6156172041008341

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرغدة فواز ناظم طاهر6157172042286098

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0اعدادية حمص للبناتاحيائياسماء يونس رمضان عواد6158172042302018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعمار ياسر جاسم عبد6159182041065023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعمر ماهر محمد عزيز6160172041022071

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيخطاب عمر عبد المنعم احمد6161172041007060

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد صديق محمد6162172041008311

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيدنيا كوران احمد قادر6163202042365026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه سعد سالم ايوب6164172042231022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد الغني خليل6165172041008205

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد الهادي رياض صالح عايد6166312041063042

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزينب هاني عبد القادر عثمان6167172042297041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عثمان فاروق محمود6168172041008395

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0ثانوية الكوير المختلطةاحيائينشات كمال عبد الرحمن ياسين6169312041066012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيمصطفى حميد سلطان سعيد6170182041067032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيزينه فارس جميل صالح6171172042319010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزكريا اسماعيل يوسف سليمان6172172041020048

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.9ثانوية دجلة للبناتاحيائيهاجر ابراهيم ذنون ابراهيم6173332042038039

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.7اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى محمد هشام محمود6174172041023140

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.1ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياروى مثنى سعد عبد الجواد6175312042047017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.1النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الكريم محمود6176312041024091

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيفهد احمد جمعة صالح6177202041025042

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيريام حسين علي خضر6178172042098017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيريحان يوسف سليمان مندو6179172042367012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائياالء حسين محمد صالح ابراهيم6180332042041002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيفراس حسن ابراهيم كريم6181202041030094

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد فؤاد ابو بكر محمد6182202041259278

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينه محمد عاصم محمد6183172042294119

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمر زيد خالد حسين6184172041186068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعجيل عامر اخضير محمد6185172041186058

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيفرح ذنون جمعة حمادي6186172042280114

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور نشوان عبد الوهاب عبد الرزاق6187172042288246

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية وردك للبنيناحيائيهشام خالد علي عزيز6188172041073032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد المالك نشوان عبد المالك ابراهيم6189172041023068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبيدة وليد خالد حسين6190172041023073

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية سارية للبنيناحيائيكرم قحطان علي حسن6191172041018146

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية الصديق للبنيناحيائييحيى محمود فتحي حمود6192172041028223
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر ليث عبد الوهاب احمد6193172041028143

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمهند فالح صالح احمد6194172041008416

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد صالح علي مطرود6195172041104072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيعبد هللا عادل حميد قادر6196202041304080

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد عبد هللا محمود سلطان6197172042357551

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيصبري حافظ صبري عيفان6198202041088005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيلنجه عبد الناصر محمد علي محمد6199202042347020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الحكم لقمان يونس محمد6200172041022041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره محمد شكري بسيم6201172042233074

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.5اعدادية االندلس للبناتاحيائياسراء احمد قاسم محمد6202172042286023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا محمد غانم جميل6203172041022061

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينرجس حسين نعيمه كشمر6204132042121226

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيايهاب شعيب سعيد عبد الفتاح6205172041350075

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعال خالد عبد المنعم عبد الحميد6206172042268061

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيياسمين احسان عبد الكريم محمد6207202042398033

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم يوسف مصطفى علي6208172042294214

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيعبد هللا بشار مجيد عبد هللا6209172041066028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى حامد نجم عبد هللا6210172041008386

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه سعد ادريس محمد6211172042327008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريم علي ذنون يونس6212172042273040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0اعدادية سارية للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم حسون6213172041018050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيأيه ابراهيم محمد فيصل6214172042290009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيميالد حسن سليمان محمد6215172042304028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتبارك رياض شكر محمود6216172042357190

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد خليل عطية حبش6217172041018010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيمروه عبد الباسط محمد جاسم6218172042238032

كلية طب االسنان/جامعة الموصل592.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيسماء ناهد نعمت خليل6219332042040058

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيصفا علي ياسين محمد6220312042031036

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيعائشة عبد اللطيف احمد عبد القادر6221172042251108

كلية طب االسنان/جامعة الموصل590.3اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء خالد ابراهيم احمد6222172042357050

كلية طب االسنان/جامعة الموصل590.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيعقبه علي محمود محمد علي6223172041055004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل590.0اعدادية سارة للبناتاحيائينبأ محمد سلطان حسين6224172042248061

كلية طب االسنان/جامعة الموصل590.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعبير عبد الرحمن فتحي شريف6225172042268060

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيياسين محمد سليمان حسام الدين6226172041022123

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيازهار عبد الغفور محمد صالح6227172042330009

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور ادريس ابراهيم محمد6228172042232142

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيوعد سعيد مراد عنتر6229172041060085

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياالء نواف بلو مال6230172042286035

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايالف اكرم يونس هادي6231172042294043

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايه حازم محمد جعيف6232172042357163

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.2اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم ايمن سعيد محمد طيب6233172042294203

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيميسر علي محمد علي6234172041080120

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيبشائر ميزر علي سلطان6235172042240004
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرغد عادل سعيد نعمه6236172042235061

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيندى محمد مجيد احمد6237172042286245

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبيده احمد عادل فتحي6238172041351463

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى طه ياسين ابراهيم6239172041016060

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينورهان عماد عبد الرحمن شيت6240172042231308

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك عمار وزير شهاب6241172042294217

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيصبا رافع دحام حمد6242172042201004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيودة سعيد صالح اسعد6243312042043034

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيماريه خالد محمد علي6244172042330097

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء جالل سلطان حسن6245332042038012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرسل هاشم طه علي6246172042329008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسما مضر احمد يحيى6247172042294144

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينادين فراس جالل حسن6248172042244092

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيالحسن عزام محمود احمد6249172041028030

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0ثانوية الحرية للبناتاحيائينور منتصر فارس محمد يونس6250322042028014

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسن بشار عبد الرحمن عبد القادر6251172041026039

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0ثانوية العدالة للبنيناحيائياشكان نوري فيصل صخر6252172042201002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيتبارك رائد فاضل عباس6253172042231053

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدالل حسن محي الدين داؤد6254172042280044

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشهد عبد الرزاق محمد جاسم6255172042280084

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيغانم فوزان غانم يحيى6256172041007130

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء فارس عبد هللا حسين6257172042286121

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسيماء رضوان جالل محمد6258172042286168

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينور أحمد جاسم عطية6259172042286249

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد حسن محل حمادي6260172041007147

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيسارة مثنى مسير فاضل6261332042040052

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر وعد هللا اسماعيل6262172041017100

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد خضر حسين صالح6263172041008325

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0النصر النموذجية للبنيناحيائيحمزة مصدق يونس فتاح6264312041024046

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية حمص للبناتاحيائيريم صالل حسن عبد هللا6265172042302053

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيأية عمار انور فاضل6266172042290007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.9اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد ياسين6267172041023126

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.5اعدادية االندلس للبناتاحيائيايه عبد العظيم حمدون احمد6268172042286050

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.5اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره احمد ادريس عبد المجيد6269172042286142

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيأمنه منير احمد اسماعيل6270172042316003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيقمر سبهان محمد طيب احمد6271172042318026

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيابو بكر حسن حمد عطية6272172041350005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيميالد خالد فريد حسن6273172041060079

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكرم نواف حازم خالد6274172041351612

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيألق محمود زكي سليمان6275172042286002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهاشم قصي هاشم جاسم6276172041017232

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد شامل محمد ذاكر توفيق6277172041017173

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيدالل علي حسين خلف6278172042104005
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيايه عمر محمد مراد6279172042104004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائياطياف لطيف خليل رضا6280202042132007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيفاطمه جعفر غني عباس6281172042364031

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيتبارك وعد صالح حسن6282172042327011

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمنير رسول يوسف محمد شريف6283132041242052

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسجى حسين علي منسي6284172042280073

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمثنى محمد عبد محمد6285172041008301

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعلي هاشم علي حسن6286332041001076

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيايه سالم مصطفى يونس6287172042292006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيتمارا صفوان سمير سامي6288172042233030

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.5اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسن لؤي خالد احمد6289172041011049

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.3ثانوية المتميزات االولىاحيائيأمامه عبد الكريم محمد محمود6290172042233002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيعيسى فارس محمود عالوي6291172041055007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيغفران موفق لقمان احمد6292172042280109

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيميالد يوسف حسين زيدان6293172042288235

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايناس عبد هللا خليل حمودي6294172042357161

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتقى بشار حازم ذنون6295172042289040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب ليث عبد الوهاب احمد6296172042289081

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياسيل فيصل زعيان محمد6297172042286029

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد محمود محمد حسين6298172041118066

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا شامل عبدهللا شيت6299172042382028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد رعد شاكر سعيد6300172041028175

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره فارس عبد العزيز ذنون6301172042294128

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيمريم يونس محمود محمد6302172042320013

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيسجى باسل محمد عبد هللا6303172042231178

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايه حميد سعيد مجيد6304172042321010

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيرامز لؤي رامز عبد الغني6305172041186033

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه وسام خالد محمد6306172042286187

كلية الصيدلة/جامعة الموصل592.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزهر مازن احمد محمد6307172042294100

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.1ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى عصام سالم حامد6308172041022108

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره لوي حامد سعيد6309172042294131

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيشهد ياسر جمعه ابراهيم6310172042244065

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم ياسر محسن فتحي6311172042231256

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيفادي عمران موسى افريم6312172041069025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيعامر وعد هللا صالح محمود6313332041008018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعثمان محمد نوار حازم محمد علي6314172041015068

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية سومر للبناتاحيائيآيه محمد حسين حمو6315172042314002

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيفاطمة وليد جرجيس عبد هللا6316172042319015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرشا علي سامي نوري6317172042231110

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين عامر حسن احمد6318172042273027

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسارة سعد شابا كرومي6319172042247023

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبراء سمير اسماعيل عزيز6320332042038003

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياوس فارس هاشم فتحي6321172041023020
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل خالد محمد شيت جاسم6322172042357258

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد ربيع موفق حاجم6323312041063062

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيسرى نافع عاشور محمود6324172042262057

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينوره صباح ابراهيم رفو6325312042047210

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى حاتم احمد محمد امين6326172042232158

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب حسين عبد هللا6327172041161025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياسامة خالد حسين علي6328172041053002

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية حمص للبناتاحيائيريام جاجان حميد حمدان6329172042302052

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد العزيز احمد الياس خضر6330172041003018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي صدام خليل محمود6331172041011116

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى اكرم غانم قاسم6332172041022103

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.5اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسن احمد عبد المنعم محمد6333172041011045

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.4اعدادية الطالئع للبناتاحيائيليلى محمد يونس احمد6334172042294200

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعمار نشوان ناظم جارو6335332041070059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى عمر عبد الستار عمر6336172042232143

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب محمد عثمان صالح6337312042047102

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائياسال م صديق اسماعيل حامد6338172042382005

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسدرة سالم نجم عبد هللا6339172042289095

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0ثانوية حكنة للبنيناحيائينواف حسين خضر خلف6340172041109035

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف بسام غانم محمد6341172041008444

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيآمنة خالد هاشم عبد هللا6342172042294007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيساره سعد قرياقوس متي6343172042249059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهشام خديدة خلف مراد6344332041051105

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياحمد رمضان حاجي صلح الدين6345172041224004

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ عبد الخالق شويت عبوش6346172042277094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيبنان احمد رمزي عبد هللا6347172042274022

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفاه برهان عبد هللا محمد امين6348172042288102

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيآيه محمد سالم الياس6349172042286018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيعذراء محمد عزيز ابراهيم6350172042254050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء مزاحم محمد يحيى6351172042286125

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيحفصه رياض عبد الحميد حسين6352312042038013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيزهراء احمد محمد علي6353172042242013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن فضيل خضر الياس6354172041351381

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيضحى مصطفى حسين مصطفى6355172042261049

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد سليمان جمعه حمادي6356172041351050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييمان انور مصطفى عبد هللا6357172041017246

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيحسان احمد ياسين احمد6358172041162007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياسامة جمعة ابراهيم مصطفى6359172041124013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيانفال حسين محمد علي حسين6360172042232020

كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.0اعدادية اليمن للبناتاحيائياسراء حامد محمد علي احمد6361172042237004

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه صدام صديق توفيق6362172042237053

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمؤمن بشار رشاد صالح6363172041027070

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيُعال قحطان محمود عبدالعالي6364172042382032
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائينور الدين ياسر عارف يوسف6365172041008423

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيياسمين عبد السالم فرمان عبد هللا6366332042038043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيغفران نشوان جاسم محمد6367172042330088

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيساره شامل عبد الوهاب حمد6368172042299042

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد ضياء غازي محمد6369172041001006

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسارة الزم حسين قاسم6370172042286139

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيرامي رحيم خضر يونس6371172041118030

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيهبة يونس علي عبد المعين6372172042327033

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسيف اكرم عبد الحميد احمد6373172041017077

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيحسين فالح حمو حسن6374332041069012

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0اعدادية سارة للبناتاحيائيديانا عز الدين حسن حميد6375172042248014

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيشهد غانم لطيف ثامر6376172042362052

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد علي عبد حسين6377172041011163

كلية الصيدلة/جامعة الموصل588.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه حسنين مظفر يونس6378172042233039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمازن عمار حسين علي6379172051026066

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيقطر الندى احمد اكرم احمد6380172052289029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل512.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمريم عمر طالل شاكر6381312052063015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقياماني هيثم احمد رسول6382172052288011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيفاطمه لقمان جالل محمد عطا6383172052315025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيساره عبد الرحمن حسين سعيد6384312052067004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيحسين عادل عباس علي6385172051364006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل489.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيصفاء وليد رشيد الياس6386172051060033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل487.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتتطبيقيقمر نزار خليل ابراهيم6387172052262005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد علي سالم مجيد6388172051023069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيعمر هاشم محمد احمد6389332051001034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقييوسف محمود علي محمد6390172051028142

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيرواء غانم جروت درويش6391172052245008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيفهد عبد هللا خليل احمد6392172051011076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمد عتبة عبد القادر عبد الرحمن6393172051015061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل481.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيقيصر جبار خضر محمد6394172051024027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل481.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيصالح عبد الوهاب احمد جابر6395172051038012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل481.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد سعد هللا علي محمود6396172051008013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييوسف معن يوسف عبود6397172051350377

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحسام خالد رمضان محمد6398172051143009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيأبرار رائد اسماعيل فليح6399172052288001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل455.0ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل فرحان فريق6400172051065013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل576.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيزكريا جعفر محمد مراد6401332041008010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد محمد جهاد6402172042268038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينة مهند خليل اسماعيل6403172042289087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيزكريا صالح احمد يوسف6404172041350133

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي محمد عامر حمدون مال هللا6405172041011119

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل411.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيوسام فرحان علي محمد6406172051028133

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل402.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسيف سعد كدي خدر6407172051060030
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قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل400.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييزن شجاع خضر شويخ6408172051350369

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل397.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن طه عاكول عبد هللا6409192051002018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل412.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيعلي نزار عبد يونس6410172051227008

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل410.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى واثق ايوب حسين6411172051028125

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل410.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقينبا محمد توفيق غزال6412172052289034

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل542.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيمصطفى اسعد مشعان كاظم6413242051165019

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل539.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد غزوان احمد دحام6414172051028105

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل539.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد هللا احمد6415172051350254

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل539.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد ريان معن سالم6416172051028099

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل537.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا وليد موسى عزيز6417172051367012

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل536.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد نوفل حسن عبد القادر6418172051350042

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل536.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين تطبيقيئه رده الن ازاد عبد هللا عمر6419202051299002

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل532.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيوليد معن وليد عمر6420172051017151

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل531.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عدنان درويش عبد علي6421162051094039

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل530.0اعدادية سارية للبنينتطبيقياثير قيس عمر محمد6422172051018002

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل530.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيامير وناس عكموش ساجت6423242051064006

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل530.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسالم عواد محيل ميله6424252051116018

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل530.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمصطفى عبد المنعم إسماعيل مرعي6425172051001021

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل549.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيوائل وصفي مصطفى سليمان6426172051186016

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل549.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقياحمد خالد عويد عباس6427172051116003

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل543.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي جودت علي حسين6428172051124029

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل541.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد ربيع احمد خليل6429172051028098

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل540.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحيدر خضير عباس عبيد6430222051373041

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل529.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي عبد الجبار محمد جميل علي رضا6431172051178027

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل528.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعطا هللا حسن خلف جرود6432172051023047

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل521.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيرافع فرحان رافع عجيل6433192051024011

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل518.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد حازم عوني فارس6434172051124044

كلية العلوم/جامعة الموصل565.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر عمر محمد ابراهيم6435172042288258

كلية العلوم/جامعة الموصل562.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيمريم بشير فرج دانيال6436172042086014

كلية العلوم/جامعة الموصل559.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيرامي فوزي صابر سليمان6437172041011059

كلية العلوم/جامعة الموصل557.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرانيه حسن عبد هللا خلف6438172042231092

كلية العلوم/جامعة الموصل556.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيازل هيثم غني محمد6439172042274003

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيرفل عادل عبد الرزاق اسماعيل6440172042258018

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيديما سالم محمد مصطفى6441172042268024

كلية العلوم/جامعة الموصل550.0اعدادية سارية للبنيناحيائيابراهيم عدنان محمد كمال يونس6442172041018001

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0ثانوية الثورة للبناتاحيائينبأ عقيل محمد زكي صالح6443172042279055

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد السالم حامد6444172042320006

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائياكرام وعد عبد هللا عفر6445312042002005

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه طالل طه ياسين6446172042357311

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0ثانوية الباشا االهلية للبناتاحيائيايه عدنان يحيى خليل6447172042323005

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد طاهر مهيدي صالح6448172041008184

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيايه احمد حازم حسين6449172042262019

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيهاجر فراس يونس حميد6450172042381015
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كلية العلوم/جامعة الموصل542.0اعدادية زينب للبناتاحيائيساره مهند محمد حسن6451172042285075

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيعال سبهان عزيز علي6452172042320010

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيآمنة وعد هللا طارق خليل6453172042283012

كلية العلوم/جامعة الموصل541.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عامر ابراهيم مجيد6454172041011158

كلية العلوم/جامعة الموصل541.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائييسر حاتم عبد الواحد عيسى6455312042058035

كلية العلوم/جامعة الموصل540.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد محفوظ يوسف خضر6456172041015111

كلية العلوم/جامعة الموصل540.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيدانية ابراهيم احمد حسين6457172042237045

كلية العلوم/جامعة الموصل540.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياالء غانم حازم سعدي6458172042294029

كلية العلوم/جامعة الموصل540.0ايسر- الخارجيات احيائينور محمد محمود جمعة6459172042403142

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0ثانوية فايدة للبنيناحيائياسراء ابراهيم سعيد صالح6460172042098002

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرهف غسان عطيه وحش6461172042330051

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيعيسى اكرم امين يحيى6462172041016040

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرؤى نوري عمر نوري6463172042235047

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0ثانوية النبراس األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبيد عويد6464172041154007

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيدانيه عبد الحكيم لقمان جاسم6465172042262030

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيندى عماد حازم محمد6466172042289147

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدانيا رضوان عبد الهادي محمود6467172042288080

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينورا عمر رياض محمد6468172042268080

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيشجاع صامد زبيد شريف6469172041020057

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمدون لقمان سالم حمدون6470172041008110

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيوئام خالد ياسين احمد6471172042294253

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب ربيع مظفر حسام الدين6472172042288125

كلية العلوم/جامعة الموصل536.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين زيد طارق حمادي6473172042288072

كلية العلوم/جامعة الموصل536.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيلينا صالح سلطان محمد6474172042273073

كلية العلوم/جامعة الموصل536.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب ثامر محمد يحيى6475172042290101

كلية العلوم/جامعة الموصل536.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيانفال مظفر محفوظ مصطفى6476172042296008

كلية العلوم/جامعة الموصل536.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرؤى ضياء الدين مروان يوسف6477172042280049

كلية العلوم/جامعة الموصل536.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايه نزار عزو مجيد6478172042277018

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيجميل مراد علي جندو6479332041052017

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك اكرم طلب محمد6480172042328039

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيصفا خليل ابراهيم عبودي6481332042040072

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائينغم امير يونس شهاب6482172042294235

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيتيسير تغلب طارق ابراهيم6483172042231057

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0اعدادية الزهور للبناتاحيائياستبرق عمار عبد القادر ابراهيم6484172042290013

كلية العلوم/جامعة الموصل534.6اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء صباح محمد سعيد6485172042286120

كلية العلوم/جامعة الموصل534.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيلينا غزوان حازم سعيد6486172042286213

كلية العلوم/جامعة الموصل534.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعلي عادل حسن علو6487332041070053

كلية العلوم/جامعة الموصل534.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتماره عمار عبد هللا عبد الكريم6488172042357201

كلية العلوم/جامعة الموصل534.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد عقيل كامل رشيد6489172041024004

كلية العلوم/جامعة الموصل533.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء نشوان محمد واصل عبد هللا6490172042288021

كلية العلوم/جامعة الموصل533.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيتقى مهند ثامر ابراهيم6491172042296015

كلية العلوم/جامعة الموصل533.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيايالف عبد الرزاق علي ابراهيم6492172042104002

كلية العلوم/جامعة الموصل532.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيأمنة جاسم محمد مطر6493172042312001
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كلية العلوم/جامعة الموصل531.8ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ياسر طليع محمد6494172041199014

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره ناطق يونس حسين6495172042231173

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعلي محمد علي محمد6496182041016071

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيراكان علي حمادي علي6497172041144034

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيزيد احمد غانم حمودي6498172041023040

كلية العلوم/جامعة الموصل530.8اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمؤمن مروان حازم محمد6499172041023102

كلية العلوم/جامعة الموصل530.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياسماء دريد ذنون احمد6500172042231008

كلية العلوم/جامعة الموصل530.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى محمد امين مصطفى احمد6501172041017216

كلية العلوم/جامعة الموصل530.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينة نشوان صبحي يونس6502172042280070

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيابتهال محمد محمود محمد6503172042299010

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى جمال شكر محمود6504172041015120

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عبد السالم حامد6505172042320007

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسماء احمد نزهت زكر6506172042288024

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيامنة خالد سالم دحام6507172042381005

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد فاضل محمد ابراهيم6508172041011168

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيلجين محمود عطا هللا محمد سعيد6509172042288204

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيسناء معتز غانم حاجم6510172042301050

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيايثار فوزي محمد صالح وهب6511172041028035

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيامنة محسن طه عبد هللا6512172042237011

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ علي احمد حمادي6513172042327031

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيدعاء ناجي حسين سعيد6514172042301027

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور احمد ابراهيم احمد6515172042273090

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسارة ياسر احمد حسين6516332042038017

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيهاله نوفل محمد عبدال6517172042296059

كلية العلوم/جامعة الموصل526.5ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرشا حسين قادر حسين6518172042330048

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر محمد عبد الستار علي6519172041350257

كلية العلوم/جامعة الموصل525.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمريم خالد عبد جمعة6520172042280117

كلية العلوم/جامعة الموصل524.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء مزهر حسين علي6521172042357572

كلية العلوم/جامعة الموصل524.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره احمد علي حسين6522172042357461

كلية العلوم/جامعة الموصل524.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيعآل سعد جار هللا علي6523172042296041

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك عمر سليمان ناصر6524172042273080

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيداليا خيري كامل عبد الفتاح6525172042290050

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمفاز خالد يونس جاسم6526172042283075

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيسيف سعيد حسين رمضان6527332041050011

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب رعد احمد عبد هللا6528172042371152

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيابراهيم وعد هللا يونس محمد6529172041021002

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائييوسف لقمان محمد سليمان6530332041001116

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن محمد حازم محمد علي6531172041017055

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيعال علي عادل جارو6532172042330083

كلية العلوم/جامعة الموصل520.9اعدادية الطالئع للبناتاحيائيآية خالد سعد هللا خليل6533172042294012

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى خليل محمود خالد6534172042286059

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0اعدادية الراية للبنيناحيائيعلي كمال مصطفى فتحي6535172041025041

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيجميله نوري الياس قاسم6536332042040018
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كلية العلوم/جامعة الموصل519.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد يوسف يوسف ابراهيم6537172041018178

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهديل اسماعيل خليل ابراهيم6538172042232161

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائينور عبد هللا مطر سالم6539172042359013

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي حميد محمود هندي6540172041351483

كلية العلوم/جامعة الموصل516.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيمشاعل دريد مشعل محمد6541172042319018

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيديانا رمزي زومايه شبو6542172042071002

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيرعد عبد هللا حسن علي6543172041224017

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياركان احمد علي حسن6544172041351114

كلية العلوم/جامعة الموصل513.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف ابراهيم خضر ابراهيم6545172041021015

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائينهله علي سعيد سليمان6546172042353070

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن محمد هاشم محمود6547172041100009

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيصالح طالل صالح متعب6548172041144044

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0ثانوية فايدة للبنيناحيائينور الهدى قائد خليل عبد القادر6549172042098040

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيروعه غسان صالح طه6550172042288111

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0اعدادية زينب للبناتاحيائيخديجة كاظم باقر علي6551172042285035

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0اعدادية حمص للبناتاحيائيعال هاني محمد خضر6552172042302080

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى يونس ابراهيم وسمي6553172041007183

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيديانا سعد فتحي محمد6554172042280048

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر عدنان هاشم محمد6555172042286265

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى نزار محمد سعيد فتحي6556172042357885

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0اعدادية زينب للبناتاحيائيروعه ياسر محمود عمر6557172042285053

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم فالح الدين صباح حمودي6558172042292048

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزهراء مازن سعد هللا محمود6559172042231144

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسارة ارقم حمادي نجم6560172042294121

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيسفانه حاتم علي حمد6561182042163018

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ داؤد سالم عبد هللا6562172042273087

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيحسين حسن سعيد حمادي6563172041114004

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيرافده عبد هللا سعيد محمد6564172042364015

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0اعدادية حمص للبناتاحيائياروى اثير امجد عيسى6565172042302010

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر محمود عبد القادر محمود6566172041028146

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيديمه ميسر خلف بدوي6567172042233035

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسرى فواز توفيق يونس6568172042288148

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينوال عطا هللا خضر دبو6569172042300069

كلية العلوم/جامعة الموصل501.2ثانوية دجلة للبناتاحيائيشكران عبد الرحمن عبد الباسط عبد الرزاق6570332042038024

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسين حسن سلمان محمد6571172041017057

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر مظفر حسين علي6572172041351556

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيسعد محمود هندي خلف6573172041026061

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر ياسر قاسم جاسم6574172051351479

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيشعالن احمد حمدي صالح6575172051143014

كلية العلوم/جامعة الموصل489.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيأهله سعد جمعة حمود6576172052290002

كلية العلوم/جامعة الموصل455.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقييونس محمد عبد الغني محمد6577172051160009

كلية العلوم/جامعة الموصل449.0ايسر- الخارجيون تطبيقيعبدالكريم تحسين عباس احمد6578172051402031

كلية العلوم/جامعة الموصل443.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقياالء وليد هاشم يحيى6579172052235005
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كلية العلوم/جامعة الموصل440.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد ماجد صالح عبد6580172051026078

كلية العلوم/جامعة الموصل428.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيطيبة معن محمد صالح احمد6581172052289024

كلية العلوم/جامعة الموصل412.0ايسر- الخارجيون تطبيقيمصطفى تحسين عباس احمد6582172051402055

كلية العلوم/جامعة الموصل404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيشاهين يحيى محمد خيري يحيى6583172051351274

كلية العلوم/جامعة الموصل389.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيزيد سعود جلوب شرابي6584172051112009

كلية العلوم/جامعة الموصل387.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيسماء عبد الستار غانم محمود6585172052235019

كلية العلوم/جامعة الموصل384.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد جمال صالل هاشم عبد6586172051350266

كلية العلوم/جامعة الموصل378.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيحسين علي عباس حيدر6587172051178009

كلية العلوم/جامعة الموصل371.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيهاشم أحمد محمد أحمد6588172051001023

كلية العلوم/جامعة الموصل370.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيزينه علي جاسم محمود6589172052235016

كلية العلوم/جامعة الموصل369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيتاجر صباح عبد هللا تاجر6590172051351157

كلية العلوم/جامعة الموصل366.0ايسر- الخارجيون تطبيقيعلي صالح كريم جاسم6591172051402036

كلية العلوم/جامعة الموصل365.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعالء فارس والي علي6592172051178021

كلية العلوم/جامعة الموصل361.0اعدادية النيل للبنينتطبيقييوسف عباس علو نمر6593172051027079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0النصر النموذجية للبنيناحيائيابراهيم بسام سامي داود6594312041024008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل418.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد اسامة امين احمد امين6595172041005062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل415.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيقصي عبد الوهاب محمود مصطفى6596172041351600

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل414.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيهالل مجيد علي هالل6597182041017020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل406.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكرار حسين جميل هادي6598172041351605

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل405.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم رمضان6599172041069002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى لؤي خميس احمد6600112041004097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل402.0ايسر- الخارجيون احيائيعلي محسن محمدعلي حميد6601172041402073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل400.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه عبد الرزاق احمد غزال6602172042357316

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيهاجر عبد هللا فرحان احمد6603172042279061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل392.0الخارجيوناحيائيخالد زينل سليمان احمد6604202041400021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل390.0ايسر- الخارجيات احيائيرند ماجد صالح مصطفى6605172042403069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيدعاء صالح احمد جرجيس6606172042235043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد نعيم خليل ابراهيم6607272041150118

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم صبحي يونس6608172041009029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل379.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيهديل ياسين احمد عبد هللا6609172042237161

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل376.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد العزيز محمد حاضر يحيى6610172041015057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل397.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد طاهر يونس عبد هللا6611172051028101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل375.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيفهد حمدي جبريل حسين6612172051017107

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل372.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيحسن سليمان عبد القادر سليمان6613172051012019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل369.0ايمن- الخارجيات تطبيقيغدير حسين مصطفى حسن6614172052401026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل365.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييوسف احمد سالم عبد القادر6615172051017156

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل403.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور نبيل شاكر يحيى6616172042268078

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل395.0ايسر- الخارجيون احيائيحسين سعدي خلف محمود6617172041402028

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل389.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيزيد امير خالد اسماعيل6618172041350138

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل376.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن شاكر محمود صالح6619172041017096

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل367.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرنا ياسر قاسم محمد6620172042286104

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل363.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيصالح عايز وناس جاسم6621242041034032

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد عبد الفتاح عبد هللا6622172041351367
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كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل366.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيآمنه حازم يحيى محمد6623172052357004

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد المنعم ابراهيم عبد امحيمد6624171921001036

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيزاهر خلف خضر خلف6625331921001024

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0اعدادية قره قوش للبنينادبيحنا وليد هدو ججي6626172021069007

كلية الحقوق/جامعة الموصل419.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيابراهيم ممتاز ابراهيم عزاوي6627172021011001

كلية الحقوق/جامعة الموصل418.0اعدادية حمص للبناتادبيمريم سرمد حازم عبد هللا6628172022302029

كلية الحقوق/جامعة الموصل418.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيمحمد نايف رشيد ميزر6629172021106016

كلية الحقوق/جامعة الموصل417.0اعدادية سارة للبناتادبيماريام بشار هادي سعيد6630172022248020

كلية الحقوق/جامعة الموصل417.0اعدادية االمجاد للبنينادبيسيف قاسم جمعة احمد6631172021026014

كلية الحقوق/جامعة الموصل417.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد عامر يحيى عبد هللا6632172021144035

كلية الحقوق/جامعة الموصل417.0اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد راكان احمد عواد6633172021112002

كلية الحقوق/جامعة الموصل413.0ايسر- الخارجيات ادبيهديل رياض عبدالعزيز عبدالجبار6634172022403178

كلية الحقوق/جامعة الموصل413.0اعدادية البرغلية للبنينادبيصفوان الياس محمد صالح6635172021114021

كلية الحقوق/جامعة الموصل411.0اعدادية الزهور للبنينادبيحسين ذاكر حكمت عزة6636172021015004

كلية الحقوق/جامعة الموصل411.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيعلي ناظم عزت سليمان6637172021364013

كلية الحقوق/جامعة الموصل406.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيسالم مبدر محمد صبيح سعودي6638172021012013

كلية الحقوق/جامعة الموصل405.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن ياسر هاشم حسين6639172021351247

كلية الحقوق/جامعة الموصل404.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد مظفر غازي محمد6640172021012007

كلية الحقوق/جامعة الموصل403.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعلي نزار ابراهيم حسين6641172021017024

كلية الحقوق/جامعة الموصل402.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد صائب غازي فتحي6642172021351028

كلية الحقوق/جامعة الموصل402.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمحمد لقمان شعالن ابنيان6643172021008027

كلية الحقوق/جامعة الموصل402.0ثانوية ابو خشب للبنينادبيثامر احمد رشيد شغيل6644172021090004

كلية الحقوق/جامعة الموصل401.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيمحمد عبد هللا يونس ذنون6645172021358023

كلية الحقوق/جامعة الموصل401.0اعدادية االصمعي للبناتادبيبيان علي جاسم خضر6646172022289010

كلية الحقوق/جامعة الموصل399.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيعمار يونس منصور احمد6647332021050009

كلية الحقوق/جامعة الموصل397.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيفاضل حبيب محمد باقر عباس6648172021354017

كلية الحقوق/جامعة الموصل396.0اعدادية عوينات للبنينادبياحمد حماد ظاهر سهو6649172021111003

كلية الحقوق/جامعة الموصل395.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيأحمد صالح خلف حسين6650172021362001

كلية الحقوق/جامعة الموصل395.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيعمار عماد محمد علي عباس6651172021178024

كلية الحقوق/جامعة الموصل395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عجيل محمد عبد العزيز6652172021351447

كلية الحقوق/جامعة الموصل395.0اعدادية البرغلية للبنينادبياحمد بشير احمد محمد6653172021114005

كلية الحقوق/جامعة الموصل393.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياسامه جمال عبد الباقي خضر6654172021351073

كلية الحقوق/جامعة الموصل393.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيسبهان فائز اكرم عزيز6655172021017015

كلية الحقوق/جامعة الموصل393.0ايسر- الخارجيون ادبيمؤمن قيس سعدي احمد6656172021402118

كلية الحقوق/جامعة الموصل393.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمريم جمعه الياس عبد هللا6657172022357209

كلية الحقوق/جامعة الموصل392.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى اياد ثامر زيدان6658172021350205

كلية الحقوق/جامعة الموصل392.0اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد عزيز زينل علي6659172021067030

كلية الحقوق/جامعة الموصل391.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد عباس محمد دخيل صادق6660172021112056

كلية الحقوق/جامعة الموصل390.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيحسن هيثم احمد ذياب6661172021011012

كلية الحقوق/جامعة الموصل390.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعلي اجياد ثامر نايف6662332021001022

كلية الحقوق/جامعة الموصل390.0اعدادية المستقبل للبنينادبيزين العابدين علي شعيب عيسى6663172021024009

كلية الحقوق/جامعة الموصل389.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيشريف نوار حازم شريف6664172021142012

كلية الحقوق/جامعة الموصل388.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد صدام محمد راجح6665172021026028
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كلية الحقوق/جامعة الموصل388.0اعدادية برطلة للبنينادبيحيدر طالل سياف مصطفى6666172021067014

كلية الحقوق/جامعة الموصل387.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيانس راكان سالم سعيد6667172021017006

كلية الحقوق/جامعة الموصل387.0اعدادية الصديق للبنينادبيعمران مهند سالم طه6668172021028036

كلية الحقوق/جامعة الموصل387.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيشيماء أحمد حسين أحمد6669172022357165

كلية الحقوق/جامعة الموصل386.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمنتظر فيصل محمد حسين6670172021178038

كلية الحقوق/جامعة الموصل385.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعلي حاتم احمد علي6671172021350120

كلية الحقوق/جامعة الموصل385.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيدواس نايف خلف كنيفذ6672172021106006

كلية الحقوق/جامعة الموصل385.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد يونس حسن خليل6673172021351490

كلية الحقوق/جامعة الموصل385.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيصالح منهل زيدان خلف6674172021080011

كلية الحقوق/جامعة الموصل385.0اعدادية الحكمة للبنينادبيبكر عبد عواد سوعان6675172021009007

كلية الحقوق/جامعة الموصل473.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفتيان عمار محمد جاجان عبد القادر6676172041008282

كلية الحقوق/جامعة الموصل469.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسين فيصل محمد حسين6677172041026045

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيبشرى عبد االمير محمد علي جعفر6678172042241018

كلية الحقوق/جامعة الموصل452.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي دريد سعيد فتحي6679172041186060

كلية الحقوق/جامعة الموصل443.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن فارس سعد هللا محمد6680172041008097

كلية الحقوق/جامعة الموصل443.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد دحام عبد هللا ذنون6681172041350310

كلية الحقوق/جامعة الموصل440.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيمروان لقمان عبد الياس6682172041116013

كلية الحقوق/جامعة الموصل438.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايالف محمد غانم عبد6683172042281012

كلية الحقوق/جامعة الموصل434.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد محمود شاكر محمد6684172051026012

كلية الحقوق/جامعة الموصل425.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيبالل وائل برهان الدين خليل6685172051010006

كلية الحقوق/جامعة الموصل424.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد الكريم صالح عطيه معيوف6686172051025024

كلية الحقوق/جامعة الموصل416.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقييوسف محمد سالم راشيد6687172051005052

كلية الحقوق/جامعة الموصل415.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيرضوان رعد حسيب مال هللا6688172051011032

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر معد صديق يحيى6689172021351338

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل361.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيعباس ميسر محمد يونس6690172021058006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل364.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسلطان بركات محمود خرو6691332041056046

كلية التمريض/جامعة الموصل583.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيايهاب شوكت فرحان علي6692172041059008

كلية التمريض/جامعة الموصل582.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد عماد علي عبد الرحمن6693172041005070

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر نجمان الياس خدر6694172041007128

كلية التمريض/جامعة الموصل578.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيياسر عبود احمد ابراهيم6695172041109037

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفؤاد جندي اسماعيل جندي6696332041052062

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيزيد عامر عبد الكريم مجيد6697172041017071

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0ثانوية القوش للبنيناحيائيسليمان شكر حيدر قروكة6698172041091011

كلية التمريض/جامعة الموصل577.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي احمد عبد هللا محمد6699172041018118

كلية التمريض/جامعة الموصل576.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيعلي احمد ضحوي كرماش6700172041111025

كلية التمريض/جامعة الموصل576.0ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيفرحان محمد خضر خلف6701172041106004

كلية التمريض/جامعة الموصل576.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائينور الهدى حسن خالد برجس6702172042303021

كلية التمريض/جامعة الموصل575.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيمحمد رمضان ظاهر خلف6703172041358043

كلية التمريض/جامعة الموصل575.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسلمان خدر احمد محمود6704332041051055

كلية التمريض/جامعة الموصل574.5االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد خالد سعد هللا احمد6705172041008026

كلية التمريض/جامعة الموصل574.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيادريس ادهام ادريس علي6706172041064008

كلية التمريض/جامعة الموصل574.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا عباس سعود كاظم6707212041013075

كلية التمريض/جامعة الموصل573.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعبد هللا محمود جدوع محمد6708172041114015
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كلية التمريض/جامعة الموصل573.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي خضير غانم علي6709172041008243

كلية التمريض/جامعة الموصل573.0النصر النموذجية للبنيناحيائيايمن بسام سامي داود6710312041024028

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيياسين فاضل عباس علو6711332041050026

كلية التمريض/جامعة الموصل572.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصالح جميل حبو محمد6712172041008163

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيهاجر راكان يونس خضر6713172042333009

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0ثانوية القادسية للبناتاحيائياحكام لقمان جبار اسماعيل6714172042299012

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائينهى داود جدوع احمد6715202042168042

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0اعدادية حمص للبناتاحيائيامنيه احمد محمد يونس6716172042302025

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه رعد محمد فرحان6717172042231019

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياسيل طه عطيه حسين6718172042298006

كلية التمريض/جامعة الموصل561.0ثانوية الضحى للبناتاحيائياضواء محمد خوادا مصطفى6719172042316008

كلية التمريض/جامعة الموصل560.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريهام فادي طوبيا بطروس6720172042247020

كلية التمريض/جامعة الموصل559.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيزهراء زياد أحمد محمود6721172042279025

كلية التمريض/جامعة الموصل558.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور حمزه حسين علي6722172042231287

كلية التمريض/جامعة الموصل557.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرحمه خالد علوان مجيد6723172042298016

كلية التمريض/جامعة الموصل555.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيناريمان طه خليل الياس6724332042040113

كلية التمريض/جامعة الموصل554.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسرى احمد اعويد سالم6725182042218038

كلية التمريض/جامعة الموصل554.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسهى عماد ابراهيم احمد6726172042330069

كلية التمريض/جامعة الموصل554.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرغد باسل هاشم صالح6727172042286097

كلية التمريض/جامعة الموصل554.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيطيبه منعم عبد حسين6728192042369264

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائييوسف نزار فتحي يوسف6729172041024066

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل480.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيالهمام حاتم دليان سليمان6730201941002004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل464.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسين فالح حسن علي6731172041011052

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل450.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيمريم عبد الكريم هاشم محمد6732311942065067

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل415.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد محمود فاضل محمود6733172041186011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل412.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا لمعان توفيق احمد6734312041024090

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل406.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيزكريا عبد الواحد كراب علي6735172041124066

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل405.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود ميسر حردان جاسم6736172041350364

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل401.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد الفتاح زهير عبد الفتاح حسين6737192041020029

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل399.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمنصور خالد خلف حسين6738202041250148

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل398.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء يشار عباس فاضل6739172042357573

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل395.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيهيثم يوسف يونس جردو6740172041358051

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل394.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيعمار قوال يوسف ابراهيم6741172041348040

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل391.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياالء معن جبر حسن6742172042286034

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل391.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين احيائيعبد الرحمن عايد مهدي كمون6743182041361024

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل388.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمحمد اسعيد احمد يونس6744172041362041

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل386.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيايمن ذنون حسن احمد6745172041350073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد خالد رشيد محمود6746171921024005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0الخارجيونادبيهيثم محمد جاسم محمد6747152021400181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0ثانوية الخورنق للبنينادبيمحمد صباح منيف فرحان6748122021028006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيوليد خالد احمد درويش6749172021361015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل372.0ايمن- الخارجيون ادبياوس عبدالرحمن سعيد حسين6750172021400037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0اعدادية االخوة للبنينادبيفرهاد فالح حسن علي6751172021224014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0ثانوية الكبر للبنينادبيدحام علي محمد اسعد6752172021210005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيمحمد عبد الحميد خماس جبر6753202021259214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.0ايسر- الخارجيون ادبيعلي ثائر ضياء توفيق6754172021402086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمود حسين محمود محيمد6755172021009032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم صديق سعيد يونس6756172021351006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب محمد سعد هللا بالل6757172022315014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد ميثم محمد نوري6758172041186091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبيدة محمد فؤاد صالح6759172041011105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفردوس يوسف شريف حسين6760172042357681

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن فارس ياسين محمد6761172041351379

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياحمد ستار دلف مهيدي6762192041010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيعبد الرزاق ياسر عبد الرزاق يعقوب6763182041333010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياسامة ميسر داؤد يحيى6764172051017023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمهند عبد هللا موفق محمد نجيب6765172051350340

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيفاضل عباس مصطفى امين6766172051124034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقييوسف عماد عارف عبد الرزاق6767162051355311

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعلي عياده ياس عاشور6768192051019055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيرغدة اكرم مجيد جميل6769171942171005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0اعدادية صفية للبناتاحيائيمسره رغدان مصيب سليمان6770172042295031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرغد صالح حيدر حسن6771172042300027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفرح عبد الجبار احمد سلطان6772172042357679

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيامنة فواز محمد زكي يونس6773172042296006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيلمى صباح محمد نور عبد القادر6774312042031044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0اعدادية سارية للبنيناحيائيفرهاد وليد ياسين خضر6775172041018144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0ثانوية االخاء المختلطةاحيائيمزعل ملفي عزيز محيمد6776322041053007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر محمد سعدون حامد6777172042357860

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم نوفل سعيد مصطفى6778172042288221

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل448.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايهاب سعد محمود حياوي6779172041351158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل447.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيصادق علي قاسم محسن6780172041068030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل447.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد وعد صديق ذنون6781172041024055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل447.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيآمنه هيثم فتحي سلطان6782172042327002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل447.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياسيل سالم سعيد سليمان6783172042249007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل445.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائياالء بشار غانم يونس6784172042289015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل441.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايمن صباح حكمت رشيد6785172041351154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل440.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسيف حسين علي احمد6786172041008156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل440.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيهمام مبشر طه علي6787172041028217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل438.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييحيى حازم سبهان سلطان6788172041350413

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل436.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفهد هذال محمد عوده6789172041351596

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل434.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد يوسف محمد يوسف6790172041351107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرحمه عامر سعدون محمد بشير6791172042285043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيضحى ميسر هاشم محمود6792172042251106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل428.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيرائد شهاب احمد علي6793182041016029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياحمد دحام غانم صديق6794332041070004

527 من 158صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينه هاشم بشير محمود6795172042294120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0اعدادية زينب للبناتاحيائيامنه رياض احمد عتو6796172042285015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيابراهيم علي يوسف ابراهيم6797172041348001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل422.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيناديه سالم خضر سليمان6798202042205015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل422.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينه حسين علي سلطان6799172042269032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل421.0اعدادية حمص للبناتاحيائيشهد شامل محمد شيت حامد6800172042302071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل420.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيقاسم عارف مصطفى حسين6801172041364056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل420.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيرحاب صهيب احمد محمود6802172042262036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل420.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى عباس فارس سلمان6803172041016061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل420.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيطه عباس فارس سلمان6804172041017086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل419.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصديق حارث صديق عبد هللا6805172041008161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل418.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمها اياد ثابت طلب6806172042273082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل416.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيميمونه يونس صالح ابراهيم6807332042038033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل415.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيساهر عصام جمعة ياسين6808172041171007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل412.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسفيان محمد جاسم محمد6809172041351308

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل441.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمصطفى مثنى حازم نايف6810172051020074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل435.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينتطبيقيحنين مصطفى سعيد عبد الرزاق6811331952041006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيريهام حازم صالح حمو6812171952230009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل419.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيفواز سعد زيدان محمد6813172051008085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل414.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحمزة صباح ابراهيم داود6814172051351194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل409.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيسجى ابراهيم محمد حسين6815332052070008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل404.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثائر وليد حمدون6816172051012034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل393.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرحمه سعد غازي محمد6817172052290020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل392.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور خالد كريم حامد6818332052038009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل385.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيندى ذنون يونس سعدو6819172052357220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل381.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيحمزة ضياء الدين شمس الدين مصطفى6820172051027024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد فهد علي حمودي6821172051351067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل377.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف محمد غانم خليل6822172051351791

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل376.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقينذير عدنان نذير ايوب6823172051028130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل373.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيسيف مهند عبد المجيد عبد الحميد6824172051011039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل373.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسان عناد ابراهيم يونس6825172051351179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل365.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرحمه صالح حسن ابراهيم6826172052357083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل364.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمود عبد السالم احمد يونس6827172051350307

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد حسين ياسين6828172051351423

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رافع علي حمادي6829172051351314

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل362.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقياسراء نشوان محمد احمد6830202052282003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل360.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيبكر صبحي محمد رشيد حجي6831332051070009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعبد الرحمن داود حسن هصالوي6832202021051013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعزيز فارس عزيز عبد هللا6833172021144020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0ايسر- الخارجيات ادبيماجده مصطفى احمد حمزه6834172022403146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياستبرق رعد محمد حسن6835172022357018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0ثانوية بعويزة للبنينادبيكرم محمد ياسين عبوش6836172021083022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية المحمرة للبناتادبيحوراء عبد الهادي محمد سعيد6837172022252006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0ثانوية القادسية للبناتادبيأمنة عمار فاضل حمدون6838172022299001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل473.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبييوسف رائد ابراهيم فتحي6839332021001047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبييونس محمد حازم حمودي6840172021011051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمود محمد رمضان محمد6841172021020039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0اعدادية االصمعي للبناتادبيريام محمد عبد العزبز خلف6842172022289018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل451.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيزينب نشوان سالم ناصر6843172022274014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل448.0اعدادية حديثة للبنينادبينهاد اسعد اعضيب حمد6844192021019036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل446.0ثانوية المرتقى للبنينادبياحمد حامد سليمان مطلك6845312021102001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0اعدادية سارية للبنينادبيحارث محمود شبيب محمد6846171921018032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيهبه مازن عبد الغني محمد صالح6847172022231040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعثمان انور فتحي زيدان6848171921012054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيعماد زياد سالم داود6849172021010016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0اعدادية الوركاء للبنينادبيريسان عدنان عيدان خليل6850171921064025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل415.0ثانوية القادسية للبناتادبينور شامل عبد الغني جاسم6851172022299025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل413.0اعدادية الزهور للبناتادبيبراء حامد خلف سلطان6852172022290011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل408.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيطالل محمود صالح علي6853332021050008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل402.0ايسر- الخارجيات ادبيايه نمير عبدالرزاق محمود6854172022403038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل397.0اعدادية الفاو للبناتادبيرحمه احمد ذنون يونس6855172022235023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل396.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيحسين صادق جعفر حسن6856172021178011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل387.0اعدادية الحكمة للبنينادبيقتيبة عبد الخالق ابراهيم جاسم6857172021009028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل386.0اعدادية االخوة للبنينادبيسرى علي ياسين عبد القادر6858172022224011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل384.0اعدادية الطالئع للبناتادبيفاتن عالء عارف جاسم6859172022294013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمار عبد الرزاق جالل محمد6860172021351321

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل382.0ايسر- الخارجيات ادبيرحمه عبدالسالم صالح خضر6861172022403064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل380.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيمريم نوري جعفر خضر6862332022041025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل379.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيفرح فارس فنوش محمد6863172022274022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل377.0اعدادية العياضية للبنينادبيذياب محمد طه احمد6864172021115010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل373.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيهبة فوزي امجد كاظم6865332022040045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل371.0اعدادية النيل للبنينادبيريان عبد هللا ابراهيم نجم6866172021027014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل370.0اعدادية التحرير للبناتادبيراما قمر الزمان احمد سلطان6867172022296008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل370.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيعباس عبد الرحمن ويس احمد6868172021178019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل365.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد علي يونس علي6869172021351454

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل363.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيزكريا محمد مصطفى احمد6870332021050006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل362.0االعدادية الشرقية للبنينادبيابو عبيدة نصيف جاسم احمد6871172021008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل360.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيضحى عماد سعيد نوري6872172022274020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور يونس طه احمد6873172042357846

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد محمود توفيق6874172041027047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسيف الدين صالح الدين احمد حسين6875172041008155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0اعدادية حمص للبناتاحيائيديمه نبيل احمد شاكر6876172042302040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيمعن يونس حسن محمد6877172041067066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينبأ عبد الناصر عبد الحميد مصطفى6878172042231274

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيلينا ياسر ياسين احمد6879172042233101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0 المختلطة للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيعمار عزت يوسف حسن6880332041023036
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمه عبد الكريم مصطفى حسين6881172042371116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعلي مهند محمد حميد6882172041020070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقياركان عمر غانم سعد هللا6883172051365004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيرنين محمد زهير جرجيس6884172052302009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل465.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيامامه اكرم احمد مصطفى6885172052294008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيمؤمنه ناهض نايف نجم6886172052298018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم ياسر عبد الستار ابراهيم6887172051351013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبلسم عبد الجبار بلو حسين6888172042289036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل402.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيصفا ذنون يونس جردو6889172042258024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل400.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزبيدة هادي جاسم محمد6890172042338021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيزهراء يوسف يونس جردو6891172042258021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل389.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيضحى خليل ابراهيم محمد6892172042353046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل377.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائينرمين بايار عبد الرحمن خليل6893332042070076

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل375.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيايات خالد عبد بكر6894172042283015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل372.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمنال يونس عبد الواحد يونس6895172042261066

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل371.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرنده نايف يعقوب محمد6896172042357362

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل370.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيساره الزم احمد شاهين6897172042264018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل370.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيبلقيس عبدالقادر ذياب عزيز6898172042034003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل368.0اعدادية صفية للبناتاحيائيامنه عمر فالح ياسين6899172042295005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل366.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيسعديه احمد عبد عطاهللا6900172042362048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل365.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياحالم خالد احمد همت احمد اغا6901172042357037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل365.0اعدادية سومر للبناتاحيائيزهراء مبدر عبد الرزاق حامد6902172042314031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل365.0للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيوجدان عبد هللا رمضان عبد هللا6903332042043021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل363.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيغاليه صعب حمود عياده6904172042325016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل363.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرنا محفوظ خضر عبد هللا6905172042231121

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعذراء اعتماد عبد هللا طه6906172042357625

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل360.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسبأ ياسر فاضل رشيد6907172042357484

كلية اآلداب/جامعة الموصل446.0اعدادية سومر للبناتادبيغفران نزار يونس صالح6908171922314052

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية الراية للبنينادبياركان رياض يونس صالح6909171921025024

كلية اآلداب/جامعة الموصل394.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييونس ذنون مرعي حسن6910172021351611

كلية اآلداب/جامعة الموصل381.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبيمصطفى عمر عمر علي6911332021008025

كلية اآلداب/جامعة الموصل376.0اعدادية التحرير للبناتادبيمريم محمد احمد محمد6912172022296021

كلية اآلداب/جامعة الموصل369.0ثانوية القبة للبنينادبيحسين سليمان شريف سليمان6913172021081001

كلية اآلداب/جامعة الموصل480.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد محمد علي ناجي ابراهيم6914171942286232

كلية اآلداب/جامعة الموصل462.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيدعاء رشو حيدر حسن6915172042258014

كلية اآلداب/جامعة الموصل458.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيسجى اكرم علي يوسف6916172042109012

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيخليل داود شرو سليمان6917332041052024

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيساره ميسر محمد توفيق محمود6918172042254037

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسروه مجدي جميل علي6919312042047114

كلية اآلداب/جامعة الموصل419.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيتمارة حكمت خليل اوراها6920172042086001

كلية اآلداب/جامعة الموصل418.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريام ناجي عبد الرحيم عبد هللا6921172042357372

كلية اآلداب/جامعة الموصل413.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي لواء محمود امين6922172041027058

كلية اآلداب/جامعة الموصل409.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيانس محمد احمد حسين6923172041350066
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كلية اآلداب/جامعة الموصل405.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد فاضل عباس احمد6924172041228003

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ثانوية الراشد االهلية للبنينتطبيقيعبد الرزاق احمد عبد هللا عواد6925191951119014

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد الغفور احسان محمد صالح علي6926311951063006

كلية اآلداب/جامعة الموصل411.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيهبه اسامه ابراهيم محمدعلي6927172052371068

كلية اآلداب/جامعة الموصل389.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيهديل محمد نجيب محمد سعيد رضا6928132052095031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405.0ايسر- الخارجيات ادبيصفا عبدهللا احمد حسين6929172022403128

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل399.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمخلد قاسم احمد محل6930172021351516

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل394.0ثانوية المرتقى للبنينادبيمحمد احمد خضر علي6931312021102006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل392.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيجاسم محمد احمد مصطفى6932172021011010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل374.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد خالد عبد هللا نجم6933172021012027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل370.0ايمن- الخارجيون ادبياسماعيل ابراهيم سعود حمدان6934172021400029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيانور محمد عطيه معيوف6935172021351093

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل364.0ايمن- الخارجيون ادبيمحمد ادريس حسن صالح6936172021400177

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل362.0ايسر- الخارجيون ادبيهيثم سالم محمد نوري6937172021402173

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل362.0اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك حازم احمد حسون6938172022290013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائياستبرق فراس غانم محمد6939172042262001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيبرهيم مراد حسن خدر6940332041069006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشيماء خضر علي حسين6941172042305043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائياحمد عيدو رشو علي6942332041052004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيثائر عمار فارس فتحي6943172041001009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن بركان غانم مصطفى6944172041012039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل403.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيوسام محمود طه محمود6945172041143053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل400.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد ياسين احمد كلون6946172041350351

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل399.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد احمد عجيل صالح6947172041026115

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل398.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعمر بشار هاشم يحيى6948172041143032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل398.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيياسر عمار عبد الحميد قاسم6949172041028220

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل396.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيزينب محمود فتحي سليمان6950172042340003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد تحسين فرحان6951172041351822

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل394.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد ماهر طليع صالح6952172041144011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل393.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسيل حاضر ابراهيم عبد6953172042357082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل393.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكرم عبد الرافع طه علي6954172041351610

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل392.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفردوس فتيان نزال محمد6955172042261060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل390.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسجى وعد هللا عباس محمد6956172042261043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر لمعان توفيق احمد6957312041024118

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيسجى شكر حامد علي6958172042238023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل386.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره ابراهيم حسن حمد6959172042357460

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل381.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمريم عماد سالم احمد6960172042297070

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد صابر بكر ابراهيم6961172051352072

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيطه حميد محمود عيسى6962172051351293

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل369.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيريان حازم حسين محمد6963172051161005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل366.0ايسر- الخارجيون تطبيقيدلوستان حسن رشيد طه6964172051402014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل366.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيالن اسعد خضر داود6965172051364001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل364.0ايسر- الخارجيون تطبيقيعمر خالد عبدالرحمن احمد6966172051402040
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى وعد هللا يونس عبد6967172021351541

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل376.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيفخر الدين عامر ثامر عبد6968172051025037

كلية االثار/جامعة الموصل383.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين ايسر سعيد عالوي6969272051004013

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية484.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمصطفى فاخر عوفي خليفة6970152051011107

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية475.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبالل عبد احمد ياسين6971102051020058

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية466.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد فرحان حاجي علي6972152051011096

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية459.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيياسر احمد خضير عباس6973102051042027

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية452.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيروسم محمد خضير عباس6974102052119010

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية452.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صادق محمد كاظم6975122051049019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية451.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين مازن عبد الخالق حميد6976112051004051

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية446.5ثانوية المتميزينتطبيقيكرار محمد نزار صادق6977112051010028

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية445.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين خيري علي ملوح6978152051071067

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية444.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيمريم عامر يحيى عبد الهادي6979102052084009

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية444.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد حيدر محمد مهدي6980122051030125

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية532.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حميد رشيد عبد6981262041001174

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية532.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيسجاد عباس دعير مسعد6982282051021029

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية500.0الخارجيونتطبيقيصادق عواد عبود وادي6983282051400034

قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية482.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيتقى نعمه هويدي جديع6984192052145002

قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية477.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيمحمد غالب حمد كاظم6985262051044032

قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية461.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد مظفر ابراهيم حمادي6986102051022023

قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية460.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمحمد سالم نعمه جعفر6987252051009076

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين فراس يونس حميد6988242041003079

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية525.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيداليا خضير عبيد ناصر6989272042088071

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية524.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد زهير سعيد حسون6990142041021009

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية523.2الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيصهيب قحطان عدنان عبد الجبار6991102041028081

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية522.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد وليد سالم داود6992132041020025

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية522.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق فليح نعمه6993142041165043

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية520.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين سالم رشيد فتح هللا6994152041015029

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد زهير فاضل حسون6995132051023057

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية515.2ثانوية المتميزينتطبيقيعلي حسين محي محمود6996112051010017

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية527.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيحسين عالء اسعد عنفوس6997102041044007

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية526.0ثانوية االقصى للبنيناحيائيطه مهدي علي حسين6998132041028011

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء محمد باقر خضر جاسم6999212042145069

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحنين منتظر جدي شنشول7000132042107032

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيبهاء رياض حسني مصطفى7001102051026028

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية523.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم حامد مزهر شبيب7002112052074045

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية519.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمر ثائر ابراهيم مصلح7003102041013104

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسن فاضل جبر سلمان7004152041011030

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية503.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيسجاد عدنان خضير جودة7005142041064020

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمرتضى حازم شاكر يوسف7006272041015059

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية البراق للبنيناحيائيمنتظر طالب محمد فريح7007152041002066

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية564.0النصر النموذجية للبنيناحيائيالحر هالل محمد جهاد7008312041024026

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية562.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى قاسم فرهود صالح7009152041071393
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قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية560.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيايوب علي طه عواد7010112041006014

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية559.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عباس عبد الكريم حمادي7011162041001024

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية550.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي مهدي حميد خلف7012132041012090

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية556.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد علي محمد محسن7013162051084017

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد محمد قاسم محمد7014162041060008

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية451.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمنتظر مجيد دوجل فزع7015212051012035

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية444.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسلمان محسن سلمان محسن7016272051001054

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية440.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد مثنى قحطان عبد الجليل7017102051020198

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حمزه اسماعيل7018102041041050

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية472.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي عمار صالح مهدي7019112041004064

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية455.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيقسور وليد عبد الوهاب عبد الرزاق7020122051031173

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية438.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمصطفى مرتضى سعيد ياسر7021142051019100

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية491.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعباس حيدر نزار حسين7022142041005019

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية464.0اعدادية زينب للبناتاحيائيالهام عباس طه محمود7023142042110016

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية462.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر سلمان عبد علي7024112041010085

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية462.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين خالد منسي غالي7025222041003072

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية449.4ثانوية المتميزينتطبيقياسامة زيد باسل دحام7026112051010005

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية437.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعلي حسن عبد احمد7027172051143031

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية543.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد قاسم عوده مشحوت7028152042044125

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية543.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمردان طارق سالم عداي7029162051307032

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية574.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد هللا حسين عليوي هودان7030262041001107

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية572.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيدينا كريم عليوي اسماعيل7031212042291039

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية572.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائياحسان صفاء هادي حسن7032162041094002

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية564.3ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم سلمان7033132041020010

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية561.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيقتيبه علي صلبي ادريجه7034182041021031

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية558.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيابراهيم احمد عودة عبود7035232041059001

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية547.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيسجاد حسن حاتم دينار7036162051043027

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية581.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينب صفاء الدين حبيب حسين7037122042136039

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية577.0ثانوية فدك للبناتاحيائيطيبه ناصر جاسم محمد7038142042070092

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية569.4ثانوية الحريه للبناتاحيائينبأ عماد حسين علي7039212042143041

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيمروه أسعد خضير عليوي7040142042073130

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية566.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيوئام صفاء شكر مخيلف7041142042106043

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى جاسم هاشم عنيد7042152042046236

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية565.5زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد عمر غانم ناظم7043142041010013

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية565.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره ليث موفق حميد7044132042121124

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية565.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيجنات عقيل علي حسين7045152042046052

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية558.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائييقين حسين هادي حاجم7046132042281163

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية558.0ثانوية الضحى للبناتاحيائينرجس مهدي صاحب عباس7047122042121033

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية559.0ثانوية شفق للبناتتطبيقياالء هاشم سلمان عباس7048202052145002

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية556.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عيسى جويد جبرة هللا7049142051201243

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية548.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتتطبيقيرقية سالم جبار حميد7050102052124002

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية543.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيغفران محمد حسن عبد الوهاب7051132052106029

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية542.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي كاظم عباس كاظم7052132051012086

527 من 164صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيابرار عادل عبدالحميد علوان7053192042383011

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية569.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيزيد رحيم احمد محمد7054282041006063

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية567.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم ضياء احمد سعيد7055162042184242

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية557.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفاطمه ظافر شياع عباس7056112042108066

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية544.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد سرحان سوادي محمد7057252051207042

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه عمر منصور عبد الحميد7058102042117072

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية439.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيصفا مياس اكرم جميل7059142052106025

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية471.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء سعد عبود غانم7060132042118008

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية457.8المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنه هللا عماد شعالن محمد7061102042078185

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية454.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء هالل جابر مهدي7062142042066045

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية421.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيصهيب اياد خير هللا عبد القادر7063142051021044

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية451.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسن علي حسين مزعل7064222041058021

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية419.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعبد الخالق عبد الرحمن عدنان هادي7065182051141023

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية419.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفرقان علي عبد كاظم7066132052091053

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية418.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيطيبه صادق محسن حنظل7067132052071033

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية418.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيابراهيم رحيم حميد سهيل7068142051016019

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية417.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقياجوانه مثال جبير حرج7069102052118002

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية414.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيوسام عادل عبد الرزاق عباس7070142051022105

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية409.0ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيعلي هاشم محمد هاشم7071132051037012

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية475.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمحمد علي رزاق كريم ذويب7072262041002077

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية445.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيعبد هللا لطيف مجيد ذعذاع7073212041247008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية475.0ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائييوسف مجيب جعفر عبد المجيد7074102041054017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية471.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيفاطمة وسام حسن عسكر7075112042096027

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية427.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيكرار عماد ناصر سلمان7076142051169036

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية524.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كريم حمود شرقاط7077142042138031

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية532.0الخارجيونتطبيقيعلي عامر كريم عبدهللا7078112051400045

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية527.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمريم خلدون حاكم فاضل7079142042107061

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية518.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمالك سالم عبد الملك عبود7080142042104067

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية517.0اعدادية هند للبناتاحيائيشوق هادي عنيز حسين7081112042079052

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية525.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد أحمد ربيع سعيد7082102051019096

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية552.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيبسمه محمد موفق عاصم7083102052137003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية552.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسين نهابه7084142051027074

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيزهراء حميد كاظم عبد االمير7085142052105011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيزينب جاسم هاشم لفتة7086132052100022

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية549.6ثانوية المتميزاتتطبيقيفاطمه احمد منذر مصطفى7087132052108004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية549.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيرحمه عبد جهاد دليمي7088192052189007

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية546.8ثانوية المتميزينتطبيقيزيد علي حسام جابر7089132051016011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية545.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد سمير جاسم محمد7090112051017037

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية545.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد خالد جابر مطلق7091142051001036

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية544.4زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيعلي مثنى صالح مهدي7092142051010010

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية543.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى علي جميل حمد7093132051012133

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية542.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأحمد خالد جميل حسين7094102051022005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية542.0ثانوية األميرات األهلية للبناتتطبيقيهاجر حسن هادي علي7095132052089006

527 من 165صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية542.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيطيبه حسين عبد اليمه حسين7096142052111023

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية539.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيرانيا عماد رشيد محمد7097142052105008

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية537.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمقتدى قاسم الياس خضر7098122051031164

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية534.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقييوسف عالء راجي علوان7099142051201366

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية533.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيطيبه نوري عبد جبار7100242052120010

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية531.2ثانوية المتميزاتتطبيقيغاده ليث ابراهيم حسن7101142052094003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية531.0المنصور- ثانوية المتميزات تطبيقيفاطمة مؤيد عبد المجيد سعيد7102102052078003

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية578.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس صفاء حسين نعمه7103132051010041

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيعباس محمود نصيف جاسم7104142051003020

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزينب عالء عكاب حسن7105142052079035

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية562.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيماجد احمد حسين عبد7106112051025040

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية561.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيليث علي انعيم حمزة7107122051031123

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية561.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء اياد محسن حسن7108142052140023

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية559.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي صالح محمد مانع7109132051012082

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية558.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الرضا عباس7110142052068020

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية558.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرفقه نعيم خليفه كاظم7111142052079021

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية557.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى عباس جمعه عنبار7112282051001174

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية557.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقييوسف حسين كاظم هندي7113142051019106

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية555.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعباس جواد عبود نعمه7114282051151379

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية555.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيابراهيم اسماعيل خلف صالح7115192051009002

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية555.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقياحمد هاشم ياسين رجب7116102051016007

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية553.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيايهاب صالح هادي نجم7117112051026011

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية552.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد صباح منيشد علوان7118142051201105

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية552.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمنتظر مهدي شاكر فرحان7119272051014058

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية551.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعباس حمود حمزه لهيمص7120232051292004

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية551.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمصطفى رسول خضير راضي7121262051011053

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية551.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقينور الدين محمود حسين صايل7122232051001036

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية550.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي صديق علي موسى7123152051011072

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية550.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد هللا معن شيحان معن7124132051009035

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية550.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمحمد جميل حواس حسن7125222051001058

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية550.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزينب صالح جبار حميد7126142052074021

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية549.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي عادل حسين حيال7127122051007074

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية548.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد نعيم محيسن جبر7128122051031150

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية548.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسن سمير حسن بدر7129142051018023

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزينب محمود شاكر خلف7130142052086009

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي مقداد سعيد مجيد7131212051026020

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمالذ رياض حسن عبد الصاحب7132122052107050

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعد دراو مطلك7133132051257077

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيكرار نعيم كليب صالح7134142051030050

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيداليا عماد الدين كريم عبد7135132052070009

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيشمس نجد عبد اللطيف علي7136142052117010

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيسجاد يحيى سعدون عباس7137142051005024

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمحمد حقي اسماعيل ابراهيم7138142051005035
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الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيامير هاشم صدام ازغير7139152051071037

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيمريم عدي محمود محمد7140112052103043

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.3ثانوية المتميزينتطبيقيزين العابدين مهند صاحب كشكول7141112051010010

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقياسماء علي جباره شمخي7142122052094005

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيسما علي حسين راضي7143102052137014

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقياستبرق محمد حامد فوزي7144142052076001

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسن سعد عبد الحسين شياع7145152051011022

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمجتبى صاحب حنون نعيمه7146152051011084

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقينجاة عبد الرحمن جبار ناصر7147142052112019

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية489.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياسامة مصطفى شاكر محمد7148132051010009

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية489.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيساره عالء الدين عبد هللا داود7149112052105012

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية489.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيناز اراس محمد عبد الواحد7150102052117043

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية488.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيزينب محمود لطيف علك7151132052099018

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية488.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقينور كريم قاسم ابراهيم7152132052080033

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمنتظر امجد تركي عطوان7153152051011111

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي رياض مطر حمادي7154292051031029

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية486.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى احمد خلف موسى7155102051013136

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية486.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعبد الجليل ماجد عبد الجليل شاوي7156132051018016

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيزهراء رعد كاظم عكله7157142052125017

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيامير عبد السميع محمد مهدي7158132051029009

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيجمال عبد الناصر عزيز حاتم7159122051043005

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيابراهيم مكي زغير جبار7160142051009001

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمسره سعيد محمد عبود7161142052078035

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقيحيدر محمد شعير فهد7162142051203036

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب فؤاد عبود عطيه7163132052091025

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير مولى جعفر7164112051013051

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي بهاء الدين حسين نصيف7165132051031034

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقييونس مجيد محمد راشد7166112051026077

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب جبار عبود حامد7167102052117022

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين رحيم غائب عيدان7168132051010025

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية481.4ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمرتضى علي عبد الحسين مسلم7169162051003016

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية480.1ثانوية المتميزينتطبيقيعلي تحسين علي حسين7170132051016019

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية480.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقينيره فارس علوان رجب7171102052117045

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية480.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيليان نبيل محمد عبد هللا7172142052193022

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي حسن غازي كاطع7173132051012073

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقياسامه ثامر محمود حسين7174142051010003

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية478.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي نبيل شنيشل حاتم7175132051012088

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيحسين انور فوزي منشد7176142051001011

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد هادي احمد7177102052086007

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية488.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيمرتضى قصي شكر شاواز7178112041040017

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية477.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمرتضى قاسم محمد علي7179282041012062

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية474.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد الكريم اسامه عبد الكريم اسحق7180142041018090

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية474.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي عباس رشيد ناصر7181122041049005
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية462.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعباس وجدي غازي علي7182142041021072

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية455.7ثانوية بابل للبنيناحيائيرضا عامر هادي عبود7183232041021046

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية454.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياديان حازم كاظم حنيحن7184142042078003

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية452.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائييقين علي زيدان سعد7185152042055134

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية448.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيسجاد شاكر خير هللا زبون7186162041094022

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية446.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي هادي جبار مراد7187152041011115

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية443.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد العزيز سعد محمود صالح7188122041020073

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية441.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي حيدر رحيم نعمه7189142041021089

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية447.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد حميد شاكر محمود7190132051009053

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية438.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيسجاد عباس حمد ديمي7191142051027033

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية437.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيآمنه عبد اللطيف كاظم دريس7192152052042001

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية472.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد امين احمد اكرم محسن7193132041031045

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمرتضى تحسين علي عبد الرضا7194232041009108

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية466.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعبير الزهراء محمد خلف زبون7195132042071103

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى علي حسون محمد رضا7196132041020182

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية450.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائينور ثائر حامد صالح7197102042120113

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية432.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائياحمد عبد الحسين مزهر راعي7198142041023006

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية432.0اعدادية الطارق للبنيناحيائياحمد نمير كافي عثمان7199102041042002

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية451.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي وسام عبد الرحمن عبد الحميد7200132051005056

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد محمد حسين رضا حسين7201272041002011

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية461.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى سالم هادي عباس7202272041007129

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية454.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمجتبى نبيل حسن جناح7203222041036278

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية453.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيهدى حيدر علي حسين7204112042062105

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية447.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيجاسم عبد الكريم جاسم حمزة7205122041030022

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية438.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيمصطفى لؤي حسين طاهر7206142041203226

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية436.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه منصور عبيد عطيه7207232042098164

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية432.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائييقين جواد كاظم عوده7208122042109184

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية430.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيايمن وليد عبد الملك محمد7209102041020040

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية427.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد صفاء مهدي احمد7210142041021122

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية427.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى كمال خضر7211142042114014

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية426.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيايمن حازم عسل كزار7212142041022016

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية426.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيدانيه عمار ابراهيم صالح7213102042084007

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية424.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك احمد مجيد عبد الواحد7214232042098047

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية422.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائياحمد نجاح عيسى خضير7215232041289003

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية421.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتقوى سامي عبود كاظم7216142042070028

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية420.0الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم انيس خليل ابراهيم7217102041028002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية419.0ثانوية التاخي للبناتاحيائينور اياد عبد هللا مرعي7218142042081033

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية419.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبلقيس مسلم مسهر عبد7219102042095016

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية419.0ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيعثمان محمد خالد عبد7220102041054010

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية417.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد وسام شكير خنجر7221212041052115

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية417.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيُجلنار احمد عبد الحسين عبد الحسن7222112042077021

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية416.0ثانوية المتميزيناحيائيعبد الوهاب رعد علي داود7223132041016062

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية439.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقياخالص ثامر تركي عريان7224112052134001
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قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية437.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي عدنان علي جاسم7225142051022061

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية424.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقيرواء رائد هاشم مصطفى7226112052134005

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية424.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسين قادر حسين عبد علي7227132051018011

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية423.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقينور الهدى وليد فرعون حماده7228132052070042

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية423.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيابو الحسن علي كاظم جاسم7229262051002002

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية520.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيبتول مدحت خلف زغير7230162042163017

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية507.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي حسين عطشان7231112042088025

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية502.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيتقى يوسف فاضل حمادي7232132042130009

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية500.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيتبارك سعد عبد الحسين سريبت7233272042160087

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية500.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد جمال لطفي جاسم7234102041026015

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية522.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر احمد صادق سويد7235232041006183

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر كريم حميد راضي7236122041026064

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية518.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه سالم ياسر حسن7237142042066078

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي كمال مناع عليوي7238122051006029

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية530.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقياحمد حيدر علي اكبر علي رضا7239142051056002

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية523.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد حميد علي محمد7240272051150161

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية520.0ثانوية المتميزينتطبيقييوسف زيد خزعل عبد الخالق7241282051026007

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية587.8المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب سعد محمد حسن7242102042078094

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية587.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيابراهيم عماد داود سلمان7243142041021003

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيدعاء حسان ثابت عبدالفتاح7244192042316009

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائينبأ نبراس ناجي رزوقي7245142042133076

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيساره ناظم عبد االمير غريب7246142042069037

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن قاسم حنون غضيب7247282041009012

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء فتاح شغيت عناد7248142042086030

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية576.4ثانوية المتميزيناحيائيحيدر احمد عبيد حسون7249112041010045

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية576.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينبأ عباس درويش حقي7250262042120219

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأيه عاشور جبار حسين7251132042071003

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية575.7اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه مهند عبد الرحمن خشمان7252132042117037

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية575.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعباس طالب فاضل مراد7253142041007047

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية575.2المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفادية ناظم نوري فيروز7254102042078147

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيكرار حيدر ابراهيم عباس7255132041004041

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية جرير للبناتاحيائينبا محمد خالد لطيف7256122042089086

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينه سعد عبد غالي7257142042134100

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياية ناطق اياد عبيد7258132042086010

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية575.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه مصطفى سعد قاسم7259102042084024

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية575.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيسما اموري جودي كاظم7260142042090068

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية574.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين عباس مهدي كاظم7261232041005032

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرفل احمد صالح حمد7262132042075021

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية574.0سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيابراهيم زياد ابراهيم علي7263132041350001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية573.3الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحيدر كامل عودة كاظم7264112041045017

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية573.0اعدادية البتول للبناتاحيائيمنار فالح خضير احمد7265112042072127

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية573.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيابرار هاشم عيسى هالل7266142042134007

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية573.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهدى قاسم فرج لطيف7267212042094148
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية573.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي عدنان محمد عنكوش7268212041003117

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية573.0ثانوية المتميزاتاحيائينبأ سنمار فائق هاشم7269112042113137

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيزينب فارس جعفر طاهر7270112052114022

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيشهد محمد علي رزاق عبدهللا7271122052089027

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيتارا علي فرحان شحاذه7272112052070009

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيجعفر عباس صالح لعيبي7273152051011017

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيايناس عقيل سعد سلمان7274132052098008

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيمريم اسعد عيسى جار هللا7275122052112033

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى وليد خليل مصطفى7276172051017143

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيتقى علي رشيد حميد7277142052193004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية564.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيقبس طالل جمعه حيدر7278142042078079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية545.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيرحمه خضير عباس حسن7279142042136020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية542.0ثانوية الضحى للبناتاحيائينور علي ياسين كاظم7280142042089066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية536.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيغدير عباس لعيبي جكل7281142042132086

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية534.0اعدادية الرشد للبناتاحيائياالء صالح عطيه مشحوت7282132042109005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية528.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيكوثر تحسين سعد عليوي7283122042087067

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية527.0ثانوية العزة للبناتاحيائيمريم مقداد محمود حسين7284112042060023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية527.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيرنا مثنى محمد كاظم7285142042136024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية526.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيهيا فالح عبد الحسن محمد7286132042091137

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية526.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي قاسم سلمان خضير7287122041025062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية525.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيتبارك كاظم حسن سعيد7288142042133012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسرى خالد رحمان فرحان7289112042076102

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرهف مازن سالم عبد المجيد7290192042141014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرباب محمد تحسين كافي7291132042117097

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيابتهال هادي سويف عبود7292142042073003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهديل قاسم فرج لطيف7293212042294217

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور خالد حسين علي7294112042073092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيطف محمد جمعه مطر7295152042045061

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم حليم جاسم جخيور7296152042054234

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمؤمل علي مهدي احمد7297142041019090

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي ثائر حسين خضير7298112041058080

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدينا قيصر عبد الرسول صالح7299132042117093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية519.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمينا نبيل رشدي يوسف7300112042088039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحسنى مشتاق طالب مله7301142042103012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيامنه رشيد حمودي رزوقي7302122042121001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيبان حسام مرتضى صادق7303102042103012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيتقى معد جاسم محمد7304142042105013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيهدى مهدي علي موسى7305132042281158

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي كاظم طرفه مريح7306262041014104

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمالك نصر معروف عبيد7307142042098018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد نجاح هادي عبد7308142041016111

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاله سمير علي احمد7309142042103062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب منير عبد هللا حسن7310152042047158
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائينبأ باسم سديد حسن7311212042120044

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيضحى عدنان عبد هللا حسن7312192042137044

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية512.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيطيبة حسن والي زغير7313262042084030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.3ثانوية المتميزيناحيائيجعفر الطيار صادق عبد عدل7314132041016025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزهراء باسم محمد لفته7315132042077014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائياحمد محمد عالوي عبدالكريم7316122041014003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحيدر جمال عبد الكريم هادي7317212041274015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيآثار محمد حمدان منكر7318282042059001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائينبأ عبد الرضا عبد الحسين عبود7319112042107013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينور مشتاق عبد الكريم جاسم7320112042114115

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيديمه عصام عبد حسن7321102042117039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيشهد هادي اوريوش جبر7322152042080232

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيبنين صبيح طلب ربيع7323262042079007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة حيدر فخري مجيد7324132042079041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0اعدادية النصر للبناتاحيائيضحى حكيم حمادي ذجر7325122042112150

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسلفانه خالد كاظم مجيد7326142042095053

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه مناف عبد الزهره هادي7327142042078074

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0ثانوية فدك للبناتاحيائيزهراء صباح محسن عباس7328142042070052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه وصفي عبد مظلوم7329132042117201

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيعال ضياء عبيد عوده7330132042092054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه سيف سامي حسين7331112042192032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي مجيد محمد محسن7332152041007089

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيعبير عباس عون طراد7333232042082063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيحنين محمد شريف عبد هللا7334222042276003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرقية عباس خضير عباس7335142042132043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينبأ حاتم جبر نعمه7336152042080311

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء باسم عيسى بطاط7337142042102018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية507.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد طارق رزيج رشيد7338192041032045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية506.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين عبد العباس محمد عبد عون7339232042117034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية506.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيمريم سعد قند ريحان7340132042129023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية506.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيزهراء فالح محسن جحيل7341152042041035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية505.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه ليث شاكر محمود7342112042192035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية505.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي محمد كاظم علوش7343122041025066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية505.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور علي جاسم جواد7344132042118277

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيحيدر اياد حسن احمد7345112041003012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيصابرين احمد عبد الوهاب عبد الكريم7346102042076019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء فراس ياسر كاطع7347112042192022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيمكارم ابراهيم الطيف رهك7348192042385019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيطيبة عالء عبد الحسين ابراهيم7349132042129014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيتقى طاهر باقر محمد7350132042096008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمها سالم جواد كاظم7351152042054264

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينور الزهراء عائد حسن مسير7352152042053071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم جعفر صادق حسين7353142042093066
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى كامل لفته عوده7354152041005137

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائياميره نعيم فاضل كريم7355262042110007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيطيبه خميس عبد فياض7356102042090072

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى مهند عباس مذكور7357152041011180

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية502.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل موفق غني حمادي7358152042040053

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية502.0اعدادية البتول للبناتاحيائيعال عمار شهاب احمد7359112042072101

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية502.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي غزاون جاسم حمزة7360182041141059

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيفراس نسيم جاسم علي7361152041007095

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرسل محمود شاكر احمد7362102042094031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايه محمد رضا حسين7363112042067022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية498.0ثانوية سومر للبناتاحيائيحوراء عباس ثامر زويد7364142042072027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية497.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيايمان هاشم جابر فالح7365152042056013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبراء تحسين عبد السجاد صالح7366122042136008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي عباس خلف عناد7367122041031116

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد سالم انور شرموط7368192041009023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0اعدادية االمال للبناتاحيائينبأ ليث مصطفى سلمان7369112042070146

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم محسن محمد علي7370142042145293

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية491.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء حسين علي ناظم7371112042077040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبود سابط عبد الساده7372142042220100

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمجتبى علي عودة شاكر7373222041021149

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور عبد هللا مطر زويد7374152042054298

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمينا محمد عدنان عبد الحسين7375142042107068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عباس حسين داخل7376142042107033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيفاطمه رعد كاظم جواد7377132042283113

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0الخارجياتاحيائيضحى فاضل حسن صالح7378132042401092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى سالم جواد عذيب7379142041017119

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركيااحيائيزينب مثنى سعدون محمد أمين7380132042218006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0اعدادية التضحية للبناتاحيائينبا سهيل محمد عبود7381122042091032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي كاظم عبد العباس غافل7382222041053129

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيجعفر جمال نواف صليبي7383112041156032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة عباس منذر حمودي7384142042074117

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية476.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيميس قصي جابر ام معين7385142042134156

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية476.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائياسامة نوري خليل خليفة7386192041072005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية475.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيايالف ياسر خالد مكي7387102042076002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية475.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحنين فاضل حسين عليوي7388152042044037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية474.6ثانوية المتميزاتاحيائيشهد عبد الستار محمد علي عبد7389142042094102

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية474.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي خالد حسن جودة7390152041006080

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية473.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيشهد كريم ارزيج سالم7391152042048121

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية472.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيام البنين حسن جابر فرحان7392132042109008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية471.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره مقدام حسين رشيد7393142042133046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية471.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمالك علي حسن الزم7394132042118246

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية487.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيايه ياسر طه داود7395142052112001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية472.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرغد عبد القادر شاكر محمود7396112052073023
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية464.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيرقية محمد عبد الرضا عبود7397152052048022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية462.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقياحمد قاسم مهدي مجيد7398292051005005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية461.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعباس كريم عباس حسين7399152051005076

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية442.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيشوق وعد مرعي يحيى7400132052117029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية439.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمروان صالح جوزي عزيز7401192051009081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية439.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيزهراء عمار نعيم هاشم7402142052097007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية439.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمحمد البشير جبار ارحيم حمود7403112051033034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية439.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيهديل مثنى خزعل صادق7404142052070015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية438.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين مهدي عوده خالطي7405152051071091

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية438.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء يحيى حميد داود7406122052098032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية437.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيشمس وسام سلمان داود7407132052096012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية436.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيحنين احمد عباس جاسم7408122052122007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية435.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيعائشه وجدي عبد الرحمن قادر7409102052120040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية431.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيابراهيم عدنان حسين علي7410212051068002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية430.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد هولة7411242051203147

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية430.0اعدادية جرير للبناتتطبيقينبا حيدر رزاق عبدهللا7412122052089040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية429.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيامنه قيس جبار عليوي7413152052042003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية429.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيتقى ضياء عباس نصيف7414102052092003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية428.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقياسراء حسين خزعل كاظم7415132052080002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية428.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي حسام جبوري مهدي7416102051017054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية428.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقياسالم فوزي فاضل عباس7417112052068006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية427.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيايه علي محمد رسن7418132052103007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية427.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد فرحان زيدان7419152051071106

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيماريه ماجد كيف مريود7420142052097014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينور الهدى عبد االمير طه بعيوي7421102052123020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية423.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقينوفل سفيان صائب أحمد7422192051013053

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية419.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشهد اثير هاشم جعفر7423102052117026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية417.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيتبارك علي محمد كاظم7424112052072008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية413.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيشكري وليد خالد احمد شكري7425132051001039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية406.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء وسام حميد ابراهيم7426132052118037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية398.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكامل مالك رشك بردي7427132051012093

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية398.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي كريم كاظم عبد هللا7428152051071193

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعقيل رعد راضي جويد7429282051151414

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية397.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد خضير راضي ضاحي7430142051023096

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية394.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيريهام عبد هللا صالح كاظم7431112052083004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية392.0الخارجياتتطبيقيفاطمه علي احمد مريوش7432142052401036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية392.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء خضر عباس عبد7433122052105023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية389.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمرتضى سعد عباس عبد7434212051026027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية389.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيصدر الدين باسم عبد الكريم سعد7435152051007055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية388.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيايه رافد عبد الجبار مجيد7436102052076003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية387.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيفداء الدين صالح فنيش جدوع7437152051011081

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية451.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي حمزه حسن وهيب7438142041019069

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية448.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيمحمد عبد هللا صباح عاصي7439132041024034

527 من 173صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية446.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيرضا طارق عبد الحسين رسن7440132041259014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية431.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيعلي صباح عبد الرزاق عبد علي7441102041202034

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية425.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرسل محمد رضا حسين7442112042067048

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية424.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيطيبة قائد أحمد علي7443102042119056

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية424.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيحنين ياسر علي محمود7444112042102015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية429.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد حمد رشيد حمادي7445192051012005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية426.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيدانيه دريد داود محمود7446112052078012

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية418.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيالحسن احمد محمد برهان7447102051019014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية417.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيزينب حافظ رشيد بدن7448142052104013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية417.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي المرتضى ضاري خميس محمد7449112051058106

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية414.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد ياسر محمد علي حميد7450132051055010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية411.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعمار محمد كامل عبد7451122051031112

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية406.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم كاظم7452132051030074

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية405.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين علي جمعه عبد الحميد7453122051025031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية405.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد عادل جواد كاظم7454152051010056

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية401.0ثانوية المتميزينتطبيقيعلي عدي احمد حسين7455112051010020

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية401.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي طاهر حيدر علوان7456162051084163

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية401.0الخارجيونتطبيقيعلي حسين سيد حبيب7457122051400020

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية397.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي عادل سوادي صحن7458152051010043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية395.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد مهدي7459122051030034

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية395.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيفاطمه سعد ابراهيم حسين7460142052127017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية394.7االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الخالق حامد بدر منصور7461132051010043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية394.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيعبد هللا مثنى عادل غالم7462142051182034

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية393.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيزينب نديم حنون عبد الواحد7463132052075013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية392.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيحاتم كريم محمد حاتم7464122051043006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية392.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد فالح حسن عذاب7465112051058015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية391.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقيمصطفى ظافر عبد االمير محمد7466142051203099

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية391.0ثانوية بيروت للبنينتطبيقيعلي ماجد ابراهيم علي7467232051022010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية391.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر شاكر الطيف7468132051031032

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية390.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيرامي قاسم مرتضى علي7469132051023022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية390.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد سلوم7470142051021095

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية388.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمرتضى علي خلف مهنا7471142051008049

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية387.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيامير رياض كوثر جاسم7472162051121006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية387.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيحسين ستار جبار عنبر7473142051201071

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية385.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمرتضى ابراهيم محمد غنو7474132051012124

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية385.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عبد المطلب عبد الحميد7475132051031051

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية385.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسن طالب شنشول نهير7476152051005019

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمود شاكر نعمه7477251941044358

كلية الطب/جامعة الكوفة598.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد عباس احمد محمد7478252041005081

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى رائد حسن هادي7479252041045175

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهديل هاشم حميدي حمزه7480252042108275

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقية أحمد عباس مطر7481252042101074

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبيد سعد7482252041052052
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كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيام البنين عبد هللا اسماعيل هادي7483252042062102

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي ثائر حمزه محمد7484242041169029

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم حسين نعيم عكلو7485252042096452

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيدعاء احمد عبد العباس موسى7486252042102008

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0الخارجياتاحيائيكوثر حاتم عبدالرزاق عباس7487252042401144

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائياسامه طه ناصر حسون7488252041009018

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى رحيم عبد الحسين ازبين7489252041044450

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيابراهيم عالء عبد االمير صبيح7490252041031010

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد هللا جبار7491252042097159

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه جواد كاظم حسن7492252042062422

كلية الطب/جامعة الكوفة596.7اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه عبد هللا محمد عبد الرضا7493252042084273

كلية الطب/جامعة الكوفة596.7اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح مهدي عبد الحسين7494252041009267

كلية الطب/جامعة الكوفة596.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فاضل غالب سلمان7495252041035071

كلية الطب/جامعة الكوفة596.3ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عالء صبحي صادق7496252042097163

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد النبي والي حمادي7497222042175105

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمهدي صالح عبد المهدي كاظم7498252041009313

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى علي عبد الحسين جبار7499252042096556

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد عدنان عباس ناصر7500252041207045

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور رياض راهي عبود7501252042096531

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي طاهر حسن7502252041208025

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء محمد صاحب محمد علي7503252042062339

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمالك خليل سوادي عبد الزهره7504252042100386

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي احمد عواصه عباس7505292041002093

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصباح نور فنيطل شويل7506252041031323

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا محمد عزيز حسن7507252041031358

كلية الطب/جامعة الكوفة595.6اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيميس علي حسن عبد الرضا7508252042170595

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد عبد االمير عبله عبد الكاظم7509252041031289

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيرسول احمد عبد علي حسين7510252041031239

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر موفق هادي عبد الصاحب7511252042100299

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييوسف ميري حسن عبد7512252041031847

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه رزاق جاسم محمد7513252042100174

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيأيات عالء مهدي حسين7514252042101006

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق محمود عبود7515252041031173

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه مهدي بربري كشموش7516252042056265

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم فارس نوري محمد7517252042056291

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي حسن حواري عبيد7518242041169030

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيابتغاء حيدر عبد الجبار عبد الرزاق7519252042062046

كلية الطب/جامعة الكوفة594.8ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك عبد هللا كاظم حلواص7520252042074020

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد محسن وشيل لويخ7521252041031044

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهدي علي مقصد جالب7522252041031806

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس سالم عزيز شريده7523252042100447

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن حيدر رسول رشيد7524252041031115

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0الخارجيوناحيائيحمزه مضر سلمان ناصر7525252041400046
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كلية الطب/جامعة الكوفة594.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيياسر فاضل عبد العباس حمزه7526252041033029

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر رعد تكليف حمد7527252041044068

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيانوار جميل كاظم غانم7528252042170049

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر نجم عبد هللا7529242041037046

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحسين أحمد علي عبد7530252041034010

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينبأ سالم حسين علي7531252042170599

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0الخارجياتاحيائيبنين حسن خلف علوان7532252042401026

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهيمن نعمه حميد جبر7533252041044506

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيقحطان عدنان علي حسين7534252041031496

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى اياد حسين علي7535252041052074

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي هيثم علي عبد االمير7536252041031478

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيطاهر حيدر كاظم عطيه7537252041031328

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد قيصر عواد جابر7538252041031662

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيهاجر علي عجيل حامد7539252042071059

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد الحر تركي سلمان7540252042100199

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيأيات عباس راهي كاظم7541252042059008

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيزيد حسين كامل جايل7542222041098069

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيامير سالم علي عزوز7543252041208004

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين احمد جبار راضي7544252041044101

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور الهدى كريم حنون جودة7545222042323328

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد جعفر نعيم غناوي حميد7546222041091172

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيزينل باقر زين العابدين خليل7547172041178041

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد عماد فاهم جواد7548252041031036

كلية الطب/جامعة الكوفة592.9ثانوية المتميزاتاحيائيأسل لؤي جابر عبيد7549252042074003

كلية الطب/جامعة الكوفة592.9ثانوية المتميزاتاحيائيهبة مهدي حسين علي7550252042074113

كلية الطب/جامعة الكوفة592.9اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد تقي احمد محمد باقر مجبل7551252041009234

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم ناصر عبد عليوي7552252042100378

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا باهر عبد الهادي جبر7553252041031347

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد هللا طالل7554252042087030

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد علي تكليف كريم7555252041012012

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا شاتول مهوس7556222041310131

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيسجى اياد جاسم محمد7557222042143227

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0الخارجياتاحيائينور برزان طارش نعمه7558252042401159

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد راضي عبيد7559292042088024

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيتقى علي جودي عبد العباس7560252042087014

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم مرزه دريس7561252042096218

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رسول منذر عبد الكريم7562252041031420

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي عبد الحسين حمدوش7563252042062716

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل مجيد فالح7564292041031021

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيثامر جبار سوادي عباس7565252041031096

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمسلم جبار كاظم دنيف7566252041031728

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرقان عقيل جليخ سلمان7567252042096435

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيقطر الندى محسن رضا محمد7568252042100282
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كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر محمد رحيم جعفر7569252041031106

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين احمد ناصر حسين7570252041031148

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيطيب ايام عبد سرحان7571252042092015

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيآيه فارس شريف جهادي7572252042089002

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير علي حسون مجيد7573252041012026

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنيناحيائيفالح حسن مهدي عباس7574252041206011

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيدعاء حيدر مسعود عبيد7575252042170188

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياديان رضا فرج صبح7576252042084033

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيعذراء حسن خضير عباس7577252042170454

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيزهراء عماد جاسم حسن7578212042262020

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسام حبيب عبد االمير عبود7579252041045030

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيجنان شهيد كاظم عبود7580252042062289

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور فاضل زوير عبد7581242042114258

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزين العابدين حسن براك عبد هللا7582252041031269

كلية الطب/جامعة الكوفة590.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عدنان موسى صافي7583252041035068

كلية الطب/جامعة الكوفة590.7ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد عبد هللا احمد7584252041035033

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيياسر باسل حسين موسى7585252041207129

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمؤمل غازي فيصل مجيد7586252041012163

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي رضا عبد الجليل علي7587252041150222

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى جميل حسن محمد علي7588242042120295

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حيدر كاظم ابراهيم7589252042062688

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيامل محمد عطيه فيروز7590252042096043

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد علي هاشم جابر7591252041031035

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفدك علي نعيم جحيل7592222042412073

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة591.0اعدادية يافا للبناتاحيائيغفران مهدي صاحب عباس7593242042117207

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل محمد مزعل7594252042096133

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة590.7للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياسراء قيصر محمد عباس7595242042109004

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشمس طارق فرمان امين7596252042062840

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة590.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق فرج عبود ثاني7597252041150330

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب سالم عبد المحسن عطا هللا7598252042096269

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور قصي علوان محسن7599252042100524

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة589.0ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمجتبى مازن رزوقي محمد علي7600242041048032

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينورهان نافع مذري عبد7601252042096548

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة589.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد صالح محمد جواد7602252042056240

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة589.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياسراء احمد مصطفى ناجي7603252042056019

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء زمان صاحب كطافه7604252042096214

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الرسول فتاح7605252042096266

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة588.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى حسين جندي محمد7606252041031710

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة588.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمجتبى فليح حسن شناوة7607242041011061

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عباس ردام7608242041076124

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيود غسان حسن مراد7609252042100595

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء لؤي جاسم خضير7610252042062616

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم سعد عبد الرضا سعد7611252042100344
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهاجر حيدر يوسف حميد7612252042100545

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0اعدادية خولة للبناتاحيائيهدى مؤيد عيسى علي7613242042116063

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات محمد طاهر حسين7614252042062128

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسين محمد جواد كاظم7615252041151223

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين سلمان عبد المهدي7616252042062684

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك رعد طاهر مهدي7617252042084155

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين جبار حسين جياد7618252042108032

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس أزهر عبد هللا حمزه7619252041205098

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي كاظم عبد7620252042062720

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خليل عبد العالي علي7621252041045099

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسن حمزه كاظم جبار7622242041251018

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول مكي محمد جاسم7623252042096065

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفرح محمد علي حسين7624242042077048

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم عباس عيدان حسن7625252042096460

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء قصي احمد مهدي7626252042062610

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهالة صالح صاحب ابو حمد7627252042070226

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصادق رشيد حسين عبد7628252041031320

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ مازن محسن عبد7629252042100426

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه علي ناجي عطيه7630252042100220

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرسل طالب عبيس حسين7631232042114043

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ سلمان حسين عباس7632132042121219

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه ضرغام حسن احمد7633252042108212

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي حميد بلبول كطيوي7634242041251055

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى علي عبد االمير جعفر7635252041031762

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائياحمد فؤاد مهدي حسين7636242041207010

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء علي مجيد محمد7637252042062331

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عمار عباس محمد7638252042062725

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي حميد عبد الحسين منصور7639142041019070

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين هادي مهدي عبد الزهره7640252042062218

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد عبد الحسين جاسم7641252042062626

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم صادق باقر محمد حسين7642252042096457

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى صاحب زغير ماشي7643252041009287

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رسول محمد كاظم7644252041044397

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء فاهم تركي فهد7645252042062333

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء اسعد عبداالمير جاسم7646252042062488

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين علي جعفر عباس7647252042096085

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء يوسف طراد زباله7648242042116028

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم محمود عبودي كريم7649252042100374

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيورود محسن وشيل لويخ7650252042100600

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة591.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياالء علي عبد الكاظم عبد الحسين7651252042101018

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.3اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد صاحب زغير ماشي7652252041009253

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه كامل خضير علي7653252042100238

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه صفاء جواد حميد7654252042100189
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد الرسول عالء رسول محمود7655252041031345

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقية حيدر يحيى كاظم7656252042062410

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفضه عبد الصاحب جواد حسن7657252042108230

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه نعيم رشيد رهيف7658242042080105

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد لؤي محمد رضا كاظم7659252042062863

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد عباس حسوني خلف7660252041044379

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد باسم عبد الحسين عبد الساده7661252041044161

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه علي محسن كزار7662252042100218

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.7ثانوية المتميزاتاحيائياسيل علي راضي علي7663252042074013

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.2ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيامير باسم حمزه كاظم7664252041151023

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياديان سامي محمد بديوي7665252042062050

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى عبد الحسين عبد الرضا صالح7666252042062798

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايالف سعد غازي طالب7667252042062132

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيرقيه حسن فاضل جاسم7668252042055033

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيمروة علي عبد هللا محمود7669232042113072

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم جياد جاسم7670252041150111

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب سليم عبد الحسن علي7671232042088244

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسيل ظافر جابر عيسى7672252042062086

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسين نصير عبد العزيز7673252042100155

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسنين ابراهيم اسماعيل7674252042062513

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عبد النبي غانم شياع7675252042100357

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيبنين سعد عبد الهادي حامد7676252042056056

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0اعدادية جصان للبنيناحيائيليث نزار علي يسر7677262041036013

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبراق عادل محمد صالح حسن7678252042062172

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد رشاد حامد محمد7679252042062852

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس عبد العباس عبد هللا دحام7680252042096507

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمؤمل يوسف اسماعيل لعيبي7681132041002073

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد االمير هادي7682252042094016

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبراء احمد عادل صكبان7683252042096070

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء شاكر هناوي محمد7684252042062554

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيهدى عماد صادق حسين7685252042056347

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيهاني محمد حسين محمود عطيه7686252041034057

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى هاني ناصر عباس7687252041150388

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور عبد الجليل دلي مجول7688252042108261

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء علي حسين حميد7689252042062328

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرواء صبحي كاظم خضير7690252042101080

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائينور رياح كاظم عبد الزهره7691252042099010

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيشريهان حمودي عبد الحسن حول7692252042170424

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر حمزه عبد مسلم7693252042101075

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسرى علي عبد امان7694252042059542

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيات عباس طاهر عبد الحسين7695252042101004

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيسميه كامل هادي محمود7696252042095082

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيفضل احمد ابراهيم شريف7697252041031491
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيهديل حسين ابراهيم عليوي7698252042097210

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.5ثانوية المتميزاتاحيائيشهد لواء رسول محسن7699252042074054

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.4ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهدى حسن محمد جاسم7700252042101231

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيايات حيدر عبد مهدي7701252042056008

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغاده نجاح سبهان محمد7702252042101152

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيلباب انور حمودي حسن7703252042100303

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد حسن عايد عبد الصاحب7704252041031249

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياالء جواد كاظم ورد7705252042070019

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد الهادي باسم مطرود محمد7706262041001113

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد هادي بدن7707252041044132

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيشاكر عالء رزاق زباله7708252051122036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي ليث فاضل عبد الحسين7709252051205071

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة523.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيغدير اركان جاسم علي7710252052096042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيحسن احمد عبد المحسن محمد علي7711252051030007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا مهدي ناصر7712252051031018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيزيد احمد جميل عباس7713252051205045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة472.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى طالب خالد عبود7714282051151763

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيريام فراس عبدالزهرة علي7715162052231001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة467.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحيدر رياض شنجار عكل7716222051358010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة467.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيساره سعيد جاسم كاظم7717252052070017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقياحمد محمد حميد جابر7718282051014002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين أحمد عبد السالم خليل7719162051084054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيضياء عماد حسن عباس7720272051002076

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة452.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسن محمد7721162051497029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة452.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقياديان حسين محمد عبد الرضا7722282052074001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة449.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد كامل هادي7723252051052017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة449.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد حامد يعقوب جعفر7724252051001083

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة449.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيعلي عبد الجليل محمد رمضان7725162051350024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة445.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمنتظر سالم يوسف عبد7726252051012087

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر علي مجبل7727252041205043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيخضر صالح صاحب هادي7728252041010055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء اسماعيل خليل عطيوي7729162042152072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة485.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنار احمد قاسم سريبت7730162042204097

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة544.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر معتوق محمد7731162042184128

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي حسين7732162042475014

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصاحب عالء صاحب حمود7733252041031316

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.7ثانوية المتميزاتاحيائيغاده خليل ابراهيم حميد7734252042074060

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة433.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيرضا عبد الحسين احمد خلف7735162051043022

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة428.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد حسين حسن7736242051251013

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0ثانوية االفاق للبناتاحيائينورس عادل عبد االمير عبيد7737232042144092

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0الخارجيوناحيائيحسين عالء كريم كاظم7738252041400040

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه احسان علي حسين7739252042100121

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسن عباس ارحيم والي7740242041035024
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كلية العلوم/جامعة الكوفة534.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيأمنه حيدر عبد الرضا علي7741252042110002

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0اعدادية الصباح للبناتاحيائينور صباح محمد ناصر7742252042064078

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد سعد خشان عبيد7743292041007138

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى سلمان كريم مهلي7744292041003266

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.4ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب علي جاسم مهدي7745252042087041

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر رسول مهدي7746242041251023

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين علي عوده كاظم7747152041003027

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صالح حسن كاظم7748252042108194

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبتول صباح عبد طارش7749252042084102

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمحمد يحيى عباده محسن7750252041156058

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس عبد الحسن عصفور لفته7751252042100450

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0اعدادية واسط للبناتاحيائيامنه جاسم حسن كاظم7752252042066005

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينورة حسن وحيد حسين7753252042170659

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمنى عباس عبد هاشم7754252042056304

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيمريم قاسم محمد عبود7755252042094064

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب فالح مهدي عطشان7756252042062731

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد علي رياح شعالن7757252041031293

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب محسن عبد هللا كريم7758232042079033

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عامر علي هاني7759252042062565

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن محمد كريم حاوي7760252041008042

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيميقات باسم حمودي كاظم7761252042101210

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيام البنين جاسم حسن جاسم7762252042096040

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد حسين كاظم عبد الحسين7763252041200160

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب عبد االمير كاظم مهدي7764252042056161

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيجالل قابل موسى عايز7765272041014036

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيهادي رحيم صالح محيسن7766292041005162

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جواد حسين7767252042110030

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيانوار حسين عباس جاسم7768252042095017

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي فاضل عبد الحسين احمد7769252041009190

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد سعد ابراهيم محمد7770232041009100

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم حسن جعفر محمد7771252042101197

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيبهاء قاسم حسن محسن7772252041031094

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرقيه رأفت حاتم مسلم7773252042056120

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيوداد فاضل معين عبد علي7774252042100597

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه هيثم عبد الرزاق جعفر7775252042108228

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيضي ميثم عبد مهدي7776292042085118

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيآمنه عدنان علي كاظم7777252042194001

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيرقيه اسعد شاكر عبد النبي7778252042064033

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير ظاهر محسن فرهود7779252042170464

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيصفا كاظم عبد جبر7780252042056207

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسما حيدر عبود ناجي7781252042056191

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيدعاء فالح جابر شريف7782252042170192

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسراء مهدي عبد مهدي7783252042059042
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كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب حيدر عواد كاظم7784252042059452

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد الزهره مرزوك7785252042059645

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيايه لطيف جاسم عباس7786252042116009

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيصادق علي حسن حسون7787252041012083

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحيدر محمد يوسف وهبه7788252041034016

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيكرار نجاة زمان حيدر7789202041262070

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياسراء عالوي عباس وهام7790252042101014

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيانفال علي لفته عفون7791252042095016

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايه اياد رحيم علي7792252042108022

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأيه علي عبد زيد محمد7793242042114015

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايه مضر فاضل ناجي7794182042275010

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب قاسم عبد الهادي عبد الزهره7795232042113048

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسماح اثمار فخري عزيز7796272042064110

كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمسلم عباس حمزه عبد الحسين7797242041008114

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الحسين عباس7798272042072029

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيفاطمه عوده حسن عباس7799272042072052

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه عماد عالل مدلول7800242042134171

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياالء محمود شاكر حنون7801252042084064

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمير جدوع عبيس7802232042303011

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد علي شاكر شريف7803252042062859

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمنتظر حسين محمد علي حسين7804252041020056

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيروان رياض احمد رزاق7805252042089054

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد احمد محيسن حمزه7806272041007045

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائينور الدين جاسم محمد حمزه7807242041037053

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب نبيل عبد الزهرة شري7808252042101117

كلية العلوم/جامعة الكوفة486.0اعدادية يافا للبناتاحيائياسيل عباس وزيج عطيه7809242042117018

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيروان ميثم ياسر محسن7810252042062474

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين حيدر هادي حمد7811252042084124

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيتبارك عدنان صاحب سلمان7812252052101003

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيسعد إسماعيل عزيز قدوري7813202051017014

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيمحمد عذاب عبادي عبود7814222051046048

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيفايز حافظ عبد الزهره جازع7815162051301064

كلية العلوم/جامعة الكوفة469.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيمروة رعد عباس سرحان7816252052170168

كلية العلوم/جامعة الكوفة463.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي فاضل ثجيل يحيى7817242051202088

كلية العلوم/جامعة الكوفة461.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيرسول كاظم حسين عالوي7818222051017031

كلية العلوم/جامعة الكوفة451.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعلي عايد كاظم حمزه7819232051005031

كلية العلوم/جامعة الكوفة448.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسن حاجم سلطان7820252051007189

كلية العلوم/جامعة الكوفة441.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيتبارك ماجد عدنان حسين7821232052271059

كلية العلوم/جامعة الكوفة440.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحمود رياض عبد هللا حمود7822162051311011

كلية العلوم/جامعة الكوفة438.0اعدادية الهبة للبناتتطبيقيرسل فؤاد عبد االمير ماهر7823222052120016

كلية العلوم/جامعة الكوفة436.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عباس علي حمزه7824272051150167

كلية العلوم/جامعة الكوفة432.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيظفر صالح فليح حسن7825242052104014

كلية العلوم/جامعة الكوفة430.0الخارجياتتطبيقييمامه رياض محمدعلي محمدرضا7826252052401032
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كلية العلوم/جامعة الكوفة418.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينور الهدى باسم عزيز صالح7827252052059134

كلية العلوم/جامعة الكوفة417.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد االمير جودي عبد العباس7828252051044024

كلية العلوم/جامعة الكوفة415.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيسجاد هشام علي كاظم7829252051009041

كلية العلوم/جامعة الكوفة411.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعزيز حسن عزيز كاظم7830242051203098

كلية العلوم/جامعة الكوفة411.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزهراء عدي شاكر حميد7831232052101009

كلية العلوم/جامعة الكوفة408.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي محمد مهدي جابر7832292051005062

كلية العلوم/جامعة الكوفة401.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيبنين فاضل حسن عباس7833232052100009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عالء ناصر حنظل7834252042084354

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة446.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسام جابر كريم عبد7835252041008032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة443.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن قاسم عبد الهادي عطيه7836252041200115

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة437.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي عباس كامل شاهر7837252041011052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة437.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى علي خضير حسن7838252042062277

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة407.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيسيف علي غالب شهد7839252051016015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة387.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي حيدر صادق عبد محمد7840252051001064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة386.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمهيمن محمد سامي جواد7841232051067078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة381.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيالمجتبى صالح هادي برتو7842142051034005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة379.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيباقر حسين محسن فرهود7843252051207005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة368.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيايمان حسين هاشم حسين7844252052096007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة364.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيسجاد محمد فيصل طاهر7845222051013032

كلية القانون/جامعة الكوفة468.0الخارجيونادبيحسين سعيد صادق عزيز7846252021400031

كلية القانون/جامعة الكوفة449.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيضرغام أحمد عبد العالي عبد العزيز7847251921024144

كلية القانون/جامعة الكوفة429.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد علي بهاء الدين عدنان كاظم7848252021024263

كلية القانون/جامعة الكوفة408.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحسين إبراهيم إسماعيل جاسم7849252021121002

كلية القانون/جامعة الكوفة408.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيعباس طالل تومان عبود7850252021039005

كلية القانون/جامعة الكوفة408.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك هادي طاهر عليوي7851252022086050

كلية القانون/جامعة الكوفة407.0اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر فاضل عبد الحسن عبد الجليل7852252021027027

كلية القانون/جامعة الكوفة407.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمصطفى ناصر حمود موسى7853252021154033

كلية القانون/جامعة الكوفة407.0الخارجياتادبيدنيا عبد زيد جبار حمزه7854252022401045

كلية القانون/جامعة الكوفة406.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيايسر عقيل حسين عبد االمير7855252021024041

كلية القانون/جامعة الكوفة405.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب الحوراء حسام علي حسن7856252022056048

كلية القانون/جامعة الكوفة404.0الخارجياتادبيبنين سعد تركي جلعوط7857252022401026

كلية القانون/جامعة الكوفة404.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيكاظم سعد عبد ياسر بريسم7858252021209008

كلية القانون/جامعة الكوفة404.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد صادق نعمه خلف7859252021024256

كلية القانون/جامعة الكوفة404.0اعدادية واسط للبناتادبيفاطمة عامر عبد الزهرة تكليف7860252022066036

كلية القانون/جامعة الكوفة402.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمصطفى اسعد جاسم خيون7861252021044042

كلية القانون/جامعة الكوفة401.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيليث حيدر بدوي تقي7862252021044033

كلية القانون/جامعة الكوفة400.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمريم ناصر زغير حسن7863252022080100

كلية القانون/جامعة الكوفة400.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد عبد الحسين هادي عبد7864252021008158

كلية القانون/جامعة الكوفة400.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيسجاد عبود جاسم محمد7865252021153023

كلية القانون/جامعة الكوفة399.0اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد سجاد كاظم محمد7866252021027071

كلية القانون/جامعة الكوفة399.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي قاسم كاظم طه7867252021008118

كلية القانون/جامعة الكوفة398.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيعلي احسان صاحب جبار7868252021022003

كلية القانون/جامعة الكوفة398.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسنين صادق غالي جياد7869252021024082
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كلية القانون/جامعة الكوفة398.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيحيدر مقداد سعيد حميدي7870252021019007

كلية القانون/جامعة الكوفة398.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عبد علي حسن عبد7871252021008113

كلية القانون/جامعة الكوفة398.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن علي محمد حسن7872252021012048

كلية القانون/جامعة الكوفة397.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عمار عبد الكاظم شياع7873252021024190

كلية القانون/جامعة الكوفة396.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعبد هللا هالل تايه مدلول7874252021024164

كلية القانون/جامعة الكوفة396.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيرزاق رضا رزاق عبد7875252021049010

كلية القانون/جامعة الكوفة395.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيزيد عقيل لعيبي إبراهيم7876252021044014

كلية القانون/جامعة الكوفة393.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمجتبى محمد حمادى جابر7877252021150064

كلية القانون/جامعة الكوفة392.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعلي ناجح عبد العظيم عبد العباس7878252021209007

كلية القانون/جامعة الكوفة391.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيادور صادق جياد بريج7879252021024028

كلية القانون/جامعة الكوفة390.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينادبيمحمود حسن فليح حسن7880252021206009

كلية القانون/جامعة الكوفة390.0اعدادية االمير للبناتادبيرسالن حيدر محمد جاسم7881252022083010

كلية القانون/جامعة الكوفة390.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسن منديل مجهد7882252021012125

كلية القانون/جامعة الكوفة390.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيجهاد كاظم هادي جاسم7883252021207008

كلية القانون/جامعة الكوفة389.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي هاشم كاظم جابر7884252021024203

كلية القانون/جامعة الكوفة388.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمنتظر نصير واصف راضي7885252021207032

كلية القانون/جامعة الكوفة388.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس زاهي طالب عدنان7886252021024155

كلية القانون/جامعة الكوفة387.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعلي مهدي صالح عباس7887252021032011

كلية القانون/جامعة الكوفة386.0ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيمهدي كريم عبد الحسين كاظم7888252021156061

كلية القانون/جامعة الكوفة385.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسيف قاسم رزاق محمد7889252021024143

كلية القانون/جامعة الكوفة384.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيضرغام فراس ثابت عباده7890252021044019

كلية القانون/جامعة الكوفة383.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمحمد عبد االمير محمد مريهج7891252021020024

كلية القانون/جامعة الكوفة382.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسين احمد ابراهيم سعد7892252021116021

كلية القانون/جامعة الكوفة382.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى حسين محمد ناجي7893252021024303

كلية القانون/جامعة الكوفة381.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيثائر ناجح عباس حسن7894252021024049

كلية القانون/جامعة الكوفة381.0اعدادية واسط للبناتادبيطيبه محمد فاضل نور7895252022066034

كلية القانون/جامعة الكوفة380.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيعلي حقي اسماعيل ابراهيم7896252021026012

كلية القانون/جامعة الكوفة380.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى ضياء عبد االمير عواد7897252021008180

كلية القانون/جامعة الكوفة380.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمصطفى جواد جبار جواد7898252021122148

كلية القانون/جامعة الكوفة380.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد خير هللا كامل ميس7899252021008152

كلية القانون/جامعة الكوفة380.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيآيه جاسم محمد حسين7900252022063030

كلية القانون/جامعة الكوفة379.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيابراهيم علي عبد ناهي7901252021026001

كلية القانون/جامعة الكوفة377.0اعدادية القادسية للبنينادبيحيدر صالح هادي جبر7902252021211017

كلية القانون/جامعة الكوفة376.0اعدادية هل اتى للبنينادبيمحمد معين حمادي عذاب7903252021203034

كلية القانون/جامعة الكوفة376.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمؤمل جاسم محمد جابر7904252021045019

كلية القانون/جامعة الكوفة375.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى احمد ناجح مهدي7905252021012201

كلية القانون/جامعة الكوفة375.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمحمد عدنان خليل سعيد7906252021122130

كلية القانون/جامعة الكوفة375.0ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيامير كاظم طاهر هالل7907252021158007

كلية القانون/جامعة الكوفة374.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيقاسم عبد الكاظم ياسر حسين7908252021122115

كلية القانون/جامعة الكوفة374.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد كامل مراد عيدان7909252021024270

كلية القانون/جامعة الكوفة373.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمهند محسن عبد الساده حسين7910252021209016

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد تليد شاكر مجيد7911252041050003

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم سالم جبار مسلم7912252042059733
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كلية القانون/جامعة الكوفة459.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمصطفى جعفر وادي عباس7913252041150397

كلية القانون/جامعة الكوفة447.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا عباس كعيد7914252042170294

كلية القانون/جامعة الكوفة445.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد خضير علي عبود7915252041044018

كلية القانون/جامعة الكوفة427.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمحمد حسن هادي عويز7916252051009074

كلية القانون/جامعة الكوفة412.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيورود ناجح عبد االمير غريب7917252052108034

كلية القانون/جامعة الكوفة403.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيرضوان عدي محمد عبيس7918252051044051

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة416.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعباس محمد حسين مرحب7919242041019025

كلية التمريض/جامعة الكوفة576.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيليث محمود عبد زيد عبيس7920252041031518

كلية التمريض/جامعة الكوفة574.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين علي خلف خاطر7921252041007101

كلية التمريض/جامعة الكوفة572.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين جبار عبد الزهرة7922252041156072

كلية التمريض/جامعة الكوفة572.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمؤمل فارس رزاق حسون7923252041209036

كلية التمريض/جامعة الكوفة571.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيامير سليم عبد الساده عيسى7924252041151025

كلية التمريض/جامعة الكوفة571.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايات احمد كاظم مردان7925252042059086

كلية التمريض/جامعة الكوفة571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حيدر داود سلمان7926252041031407

كلية التمريض/جامعة الكوفة570.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرملة هيثم كريم مجور7927252042102017

كلية التمريض/جامعة الكوفة570.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمؤمل زمن مدلول حمادي7928252041008188

كلية التمريض/جامعة الكوفة569.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حسن محمد عبد الرضا7929252041012093

كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد رضا عبد الزهره كاظم7930252041031026

كلية التمريض/جامعة الكوفة568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسيف الدين ميثم مهدي صالح7931252041044204

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييحيى عباس علوان عباس7932252041031841

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم كاظم عبد الحسين7933252041044372

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمختار حسن عبد الهادي عبد الزهره7934252041031696

كلية التمريض/جامعة الكوفة560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغسق محمد عبد الحسين جاسم7935252042100097

كلية التمريض/جامعة الكوفة560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبركات طالب شياع صبح7936252042062175

كلية التمريض/جامعة الكوفة557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره وسام دوهان عبد7937252042062788

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة454.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي الهادي احمد فؤاد سلمان7938252041009160

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة435.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي عباس عبد الحسن سلمان7939252041031436

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة430.9اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمينا بهجت فاضل عبد الحسين7940252042170597

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة417.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيموسى حمزه عباس حسين7941252041001326

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة408.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين اعالن محسن حسين7942232041017030

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيتبارك مؤيد عامر عبد7943252022096015

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبينور صباح رضا مرزه7944252022058028

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد كريم محمد عسر7945252021024272

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء كاظم حميد مايح7946252022053040

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسيف علي عبد الحسين جيثوم7947251921024139

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0اعدادية رملة للبناتادبيسبأ صباح مهدي عريبي7948222022115042

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيبندر فائز حسن رباط7949272021112001

كلية اللغات/جامعة الكوفة393.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيحسين جاسم محمد عبد الحسن7950252021026003

كلية اللغات/جامعة الكوفة391.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمريم سكر فاخر جواد7951252022056075

كلية اللغات/جامعة الكوفة389.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبينبا عبد الجبار حسين جاسم7952272022108044

كلية اللغات/جامعة الكوفة387.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعبد الحسين عواد كاظم مزعل7953252021209004

كلية اللغات/جامعة الكوفة384.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمروه عالء عبد الحسن عبد الزهره7954252022053074

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0اعدادية الجزائر للبناتادبيكوثر جبار عبد لفته7955252022091050

527 من 185صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اللغات/جامعة الكوفة380.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيشهد امجد رؤوف محمد علي7956252022170070

كلية اللغات/جامعة الكوفة379.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبياماني محمد محمود محمد7957252022096008

كلية اللغات/جامعة الكوفة369.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمنتظر اسعد سلمان حمادي7958232021004080

كلية اللغات/جامعة الكوفة368.0اعدادية حلب للبناتادبياسراء حميد هاني جاسم7959242022107001

كلية اللغات/جامعة الكوفة368.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور الهدى مهند ناصر حسين7960252022056088

كلية اللغات/جامعة الكوفة367.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين محمد هاني رشيد7961252021024106

كلية اللغات/جامعة الكوفة364.0اعدادية المعراج للبنينادبياسامه حيدر صباح رضا7962112021024006

كلية اللغات/جامعة الكوفة362.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر محسن عبد المنعم مجيد7963252021008198

كلية اللغات/جامعة الكوفة361.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيحيدر اسعد ناجي جبار7964132021038021

كلية اللغات/جامعة الكوفة498.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمنتظر باسم محمد سلمان7965252041014162

كلية اللغات/جامعة الكوفة489.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى رياض مهدي عباس7966252042062273

كلية اللغات/جامعة الكوفة473.7ثانوية المتميزاتاحيائيرفل علي كاظم شهيد7967252042074030

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتماره مشعان عبد مشعان7968252042056084

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرقيه محمد علي خزعل7969252042094027

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأيات ظافر كاظم منخي7970252042062023

كلية اللغات/جامعة الكوفة475.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقييوسف باسم حسن عبعوب7971291951003201

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقياسماء محمد زكي يحيى علي7972252052096003

كلية اللغات/جامعة الكوفة419.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزهراء فاضل عباس يوسف7973252052096028

كلية اللغات/جامعة الكوفة405.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسنين كاظم جعوال جواد7974292051002028

كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيامير عصام موسى عباس7975212051067004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة401.0اعدادية القادسية للبنينادبيمحمد جاسب ضاري حسن7976252021211041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة389.0ثانوية الرملة للبناتادبينور عامر حبيب عيدان7977252022061053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0اعدادية الفردوس للبناتادبيبشرى خالد وحيد بعيوي7978242022119003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0اعدادية الداخلية للبنينادبيمحمد علي نزار محمد علي عبد الحسين7979102021033044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0اعدادية الزهراء للبناتادبيكحالء حسين عيسى كهبوش7980252022093048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحسين جبار نعمه حسين7981252021122036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة372.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبياحمد عداي اسود عطشان7982252021019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة372.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزينب علي حمزه مرموص7983252022107023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيمحمد وسام جبار طوفان7984222021039017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة371.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيعلي كريم هادي عبد7985252021049015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة370.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي عمران احمد طاهر7986252021012132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة368.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيقيس باسم طالب عبد الكاظم7987252021021021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة368.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير عقيل عبد لفته7988252021024036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة367.0اعدادية القادسية للبنينادبيعباس منادي مجباس بطوش7989252021211027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة367.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيسجاد فرهود جاسم هبر7990222021021010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة365.0اعدادية المثابرون للبنينادبيتوفيق وجيه محمد توفيق محسن7991222021376014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة364.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيفارس هادي محيل عبد الزهره7992252021008129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة364.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمحمد حبيب عسل حمزه7993252021122125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة363.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر مثنى جبار جياد7994252021024325

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة362.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيحسين فليح حاتم عبد الرضا7995252021150026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة361.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيسجى قائد عطيه عناد7996252022078075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة360.0اعدادية ميسان للبنينادبيزين العابدين زكي يحيى جاسم7997252021011029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيبنين محمد عبد كزار7998251942122032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك ضرغام كامل هاشم7999251942097029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة403.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرانيه عبد هللا ياسين عبد هللا8000252042170202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة398.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم علوان محمد8001252042096239

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة398.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيحيدر اسماعيل مجيد عيسى8002252041157041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة395.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم نبيل عبد المجيد عباس8003252042100379

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة388.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر هاشم هادي8004252042056133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين حيدر محمد8005252042062682

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة381.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسراء عالء حاكم شعالن8006252042170013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة380.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس محمد كاظم سلمان8007252042096509

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الزهرة عبد علي جيثوم8008252042095026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيابراهيم عصام نعمه ثامر8009252041001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيحوراء ظاهر اهريد جبار8010242042142012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبداالمير عبدالكاظم خشان8011252041208037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيتقى فرعون محمد عبد الرضا8012252042094012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة373.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مهدي فرحان كطل8013252041007201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة372.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم محمد عبود ناجي8014252042100373

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة364.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيابراهيم عدي هادي جبر8015252041008005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة363.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيامير خالد قاسم كريم8016252041200017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة361.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمنتظر علي خضير عباس8017242041006080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد العزيز عبد االله جثير8018252051156046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة369.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقياحمد عباس حسين هادي8019252051050002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة367.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي فالح حمزه خماط8020252051001069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة366.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحيدر حسن حسين علوان8021252051205040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة363.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر كريم سعيد8022252051150157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة362.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيبشرى عبد الرضا سريح عبود8023252052059026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة361.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقييسر سالم كاظم كزار8024252052070029

كلية التربية/جامعة الكوفة532.0اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد علي عبد الكاظم حسن8025252021027078

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفضاء علي ياسر عكله8026252022096055

كلية التربية/جامعة الكوفة518.0اعدادية االفتخار للبناتادبيمسد عباس حميد جالب8027252022079101

كلية التربية/جامعة الكوفة506.0ثانوية االكرمين للبناتادبينور الهدى باسل عبد الرضا عبيد8028252022081030

كلية التربية/جامعة الكوفة502.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيصفا صادق رحيم عبد8029252022058020

كلية التربية/جامعة الكوفة496.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيخلدون عباس جبر حمود8030252021122056

كلية التربية/جامعة الكوفة494.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر جودي عبد الكاظم جاسم8031252021024317

كلية التربية/جامعة الكوفة491.0ثانوية االنتصار للبناتادبيمنار فاضل حيدر هادي8032242022105040

كلية التربية/جامعة الكوفة481.0الخارجياتادبينور الهدى رياض عيسى عبد هللا8033252022401123

كلية التربية/جامعة الكوفة481.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحبيب هاتف عبيد حسن8034252021207009

كلية التربية/جامعة الكوفة477.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزهراء ستار جاسم سعدون8035252022110005

كلية التربية/جامعة الكوفة477.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيرقيه عماد لفته كاظم8036252022109004

كلية التربية/جامعة الكوفة477.0اعدادية واسط للبناتادبيزينب عبد الزهره زغيرون حسين8037252022066022

كلية التربية/جامعة الكوفة473.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين شهيد عطشان عنتيك8038252021008041

كلية التربية/جامعة الكوفة472.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيتبارك احسان عباس جاسم8039252022196002

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0الخارجياتادبيمروه حمادي جاسم ظاهر8040252022401112

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0اعدادية الفجر للبناتادبيسكنه سعد كاظم محمد8041222022132012
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كلية التربية/جامعة الكوفة464.0اعدادية واسط للبناتادبيتبارك عالء عبد هللا جليل8042252022066007

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر ثائر جبار سلمان8043252021012075

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعبد هللا حيدر حسين كاظم8044252021012114

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمحمد اسكندر عزيز عبد الكريم8045252021022006

كلية التربية/جامعة الكوفة456.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيايات جبار علي حسن8046252022078011

كلية التربية/جامعة الكوفة456.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيكوثر نصير حميد عبد الشهيد8047252022170084

كلية التربية/جامعة الكوفة456.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيبنين عماد لفته كاظم8048252022109002

كلية التربية/جامعة الكوفة452.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيغسق غانم راجي عبيد8049252022096045

كلية التربية/جامعة الكوفة452.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيايات كريم عباس جريو8050252022107007

كلية التربية/جامعة الكوفة452.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيصادق عدنان حسن حنون8051252021026008

كلية التربية/جامعة الكوفة446.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيرسل علي عبد زيد علوان8052252022171024

كلية التربية/جامعة الكوفة446.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيأحمد شناوي عبد الساده خضير8053252021024002

كلية التربية/جامعة الكوفة445.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينور علي سلمان جاسم8054252022110019

كلية التربية/جامعة الكوفة442.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيأمير حسين جهاد جاسم8055252021025007

كلية التربية/جامعة الكوفة439.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء محمد شاكر عبد8056252022089027

كلية التربية/جامعة الكوفة439.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم سالم خوان عبد مسلم8057252022078111

كلية التربية/جامعة الكوفة438.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيصفا حسين علي هادي8058252022055016

كلية التربية/جامعة الكوفة438.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير يعقوب علي ابراهيم8059252021012034

كلية التربية/جامعة الكوفة437.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعلي فرحان جابر خشان8060222021090045

كلية التربية/جامعة الكوفة435.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبياسراء حميد عبد الرحمان محمد8061252022196001

كلية التربية/جامعة الكوفة430.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيدالل عبد العزيز عاصي حوار8062222022170019

كلية التربية/جامعة الكوفة414.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيفاطمه مرزه عبد الحمزه حسين8063252022107032

كلية التربية/جامعة الكوفة411.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمخلد عدي كاظم عمران8064292021017154

كلية التربية/جامعة الكوفة411.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين جبار نوري حنن8065232022083004

كلية التربية/جامعة الكوفة410.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيامير فالح محمد موسى8066252021039001

كلية التربية/جامعة الكوفة408.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزين العابدين عامر كاظم جاسم8067252021024129

كلية التربية/جامعة الكوفة402.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمحمد امين سعد عبد السالم صالح8068252021022007

كلية التربية/جامعة الكوفة397.0الخارجيونادبيحيدر علي رشيد موسى8069252021400035

كلية التربية/جامعة الكوفة394.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبينزار شاكر عبد الزهره خواف8070252021154035

كلية التربية/جامعة الكوفة390.0الخارجياتادبيميعاد مهدي محيسن ثويني8071252022401120

كلية التربية/جامعة الكوفة390.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسن تميم علي حسن8072252021004009

كلية التربية/جامعة الكوفة482.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينورس اسماعيل مجيد عيسى8073252042100538

كلية التربية/جامعة الكوفة481.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رائد هاتف عبيد8074252041031414

كلية التربية/جامعة الكوفة478.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى محمد راضي اغا8075252042100496

كلية التربية/جامعة الكوفة475.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حنوش هادي جواد8076252042062433

كلية التربية/جامعة الكوفة474.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسين شاكر رحيم هادي8077252041014035

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنت الهدى كريم هادي طاهر8078252042062184

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمود كاظم عباس8079252042059686

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب صادق رزاق طالب8080252042096271

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء يحيى جابر حمود8081252042101099

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيالحسن علي حمدان كريم8082222041308004

كلية التربية/جامعة الكوفة460.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب عباس يحيى عبد الزهره8083252042056160

كلية التربية/جامعة الكوفة459.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمؤيد رعد عبد النبي محمد8084252041151150
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كلية التربية/جامعة الكوفة459.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيأيالف حيدر جياد كاظم8085252042096014

كلية التربية/جامعة الكوفة456.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات سجاد عبد علي بدر8086252042095020

كلية التربية/جامعة الكوفة444.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمهدي ناصر محمد كاظم8087252041046062

كلية التربية/جامعة الكوفة442.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء علي ورد مجيد8088252042170303

كلية التربية/جامعة الكوفة441.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجابر حيدر جابر جواد8089252041008025

كلية التربية/جامعة الكوفة439.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر فاضل جاسم عبد8090252041031793

كلية التربية/جامعة الكوفة436.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسهى خلف غالب صالح8091252042062830

كلية التربية/جامعة الكوفة435.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمحمد ثامر غني ابراهيم8092252041048016

كلية التربية/جامعة الكوفة435.0الخارجيوناحيائيامير رحيم جاسم محمد8093252041400022

كلية التربية/جامعة الكوفة431.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمائدة علي عباس مرتضى8094252042086131

كلية التربية/جامعة الكوفة430.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا هاشم كاظم ناصر8095252041007203

كلية التربية/جامعة الكوفة429.0الخارجيوناحيائيخالد هالل عدنان ناصر8096252041400050

كلية التربية/جامعة الكوفة428.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيأسامه زيد نعمه احمد8097252041044006

كلية التربية/جامعة الكوفة427.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد محمد عبد االمير عبد8098252041207047

كلية التربية/جامعة الكوفة427.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيياسين سالم عبد الرحيم حسين8099252041044517

كلية التربية/جامعة الكوفة423.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزينب فاضل عليوي ناصر8100232042118039

كلية التربية/جامعة الكوفة488.0ثانوية االشراق للبناتتطبيقيزهراء احمد رحيم كامل8101252052195012

كلية التربية/جامعة الكوفة427.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيياسر عدنان حسين طاهر8102252051010058

كلية التربية/جامعة الكوفة413.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيحسين فالح مهدي حسن8103252051156023

كلية التربية/جامعة الكوفة412.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيآيات حسين فائز حمد8104252052170001

كلية التربية/جامعة الكوفة403.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيستار محسن علي فياض8105252051152033

كلية التربية/جامعة الكوفة401.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقياحسان عزيز ناصر حسين8106242051251001

كلية التربية/جامعة الكوفة399.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمؤتمن حسين علي حسين8107222051001051

كلية التربية/جامعة الكوفة393.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد عباس خضير8108252051001071

كلية التربية/جامعة الكوفة389.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقياحمد اسامه حمزه عبود8109252051163001

كلية التربية/جامعة الكوفة385.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين خضير عباس عبادي8110252051008036

كلية التربية/جامعة الكوفة379.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد عريبي عبد هللا8111252051150069

كلية التربية/جامعة الكوفة375.0اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقيمحمد باقر فؤاد يحيى عبد8112252051015012

كلية التربية/جامعة الكوفة372.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيتبارك حامد خشان عبد العباس8113252052170038

كلية التربية/جامعة الكوفة369.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيزين العابدين جاسم كامل كنان8114242051038014

كلية التربية/جامعة الكوفة367.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيصالح عزيز مايح شاني8115292051100057

كلية التربية/جامعة الكوفة367.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقيعباس عطية عبد هللا ناصر8116222051319013

كلية التربية/جامعة الكوفة366.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين جرداغ كاطع8117222051302076

كلية التربية/جامعة الكوفة365.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعباس حزيور شنيدخ عبد هللا8118222051022036

كلية التربية/جامعة الكوفة365.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحيدر ثائر ناجح عبيد8119272051045036

كلية التربية/جامعة الكوفة364.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينتطبيقيسيف رباح عبد الكريم محمد8120252051162006

كلية التربية/جامعة الكوفة361.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقينبيل جميل هاشم خزعل8121252051008165

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0ثانوية الرملة للبناتادبينوره رحيم مهنا فرحان8122252022061055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0الخارجياتادبيبدور ثامر مالك جبار8123252022401023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0الخارجياتادبينوره مالك جاهل كاظم8124252022401130

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب صباح كريم حسن8125252022089034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيحوراء رياض جبر جيتر8126252022190006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيأيات حيدر فرحان شعالن8127252022053002
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء عقيل عدنان نعمه8128252022096030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيفاطمه عباس جابر رباط8129252022109008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيهدى خزعل عبد نور جياد8130252022063025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيرقيه سعد عبد زيد عريبي8131252022116017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيانجيل رزاق عبد االمير جواد8132252022109001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء حسين موسى حسين8133252022079044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0اعدادية االفتخار للبناتادبيهدى جعفر حميد عبيد8134252022079114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0اعدادية القادسية للبناتادبيزينب باسم عاشور شخير8135252022111018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0اعدادية الصباح للبناتادبيبان سعود حمزه هادي8136252022064019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ثانوية الرملة للبناتادبينرجس رياض صالح هادي8137252022061050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيحوراء حسين عالوي كاظم8138252022080031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0اعدادية صنعاء للبناتادبيعبير حيدر معارج كريم8139252022075046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياسراء منعم شهيد حسين8140252022053005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0اعدادية الجزائر للبناتادبيمنى عايد حسين جاسم8141252022091057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0اعدادية خولة للبناتادبيبراء فليح هاتف محسن8142242022116005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزهراء ماجد عبد االمير عباس8143242022186024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبياماني هادي حسن عبد الزهره8144241922145006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0ثانوية الرملة للبناتادبيأماني حميد حمزه ظاهر8145252022061001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيسبأ ثامر موسى زباله8146252022110008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيكوثر عبد الجليل صالح علي8147252022096057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0اعدادية القادسية للبناتادبيرسل احمد جميل ناصر8148252022111013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين فاضل محمد عبود8149251922056024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيمواهب حسين علي هادي8150252022107037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة416.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيساره اياد عدنان دوهان8151252022116025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0اعدادية الصباح للبناتادبيبنين فاضل عباس كاظم8152252022064029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء مشتاق طالب عبد8153222022170031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة399.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيديار هادي قاب سلمان8154252022171023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة388.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتادبيعذراء باسم موسى حميد8155232022156005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0اعدادية الصباح للبناتادبيمريم فاضل عباس كاظم8156252022064098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيآسيا حمزه رهيف اميشي8157242022144001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيمالك عدنان عبود مكطوف8158222022177035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيفاطمه صالح مهدي ناصر8159272022108035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبينورس حمزه لفته شمال8160252022095012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرحاب حازم نعمه شريده8161252022089021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة370.0اعدادية االفتخار للبناتادبيغدير ماجد عبد طالل8162252022079079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة368.0الخارجياتادبيزينب عايد نعمه محسن8163252022401075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0ثانوية البتول للبناتادبيدنيا محمد مسير ناصر8164242022140011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة367.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيشيماء جاسم محمد دريس8165252022116030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0اعدادية واسط للبناتادبيزكيه جاسم شهيد حمزه8166252022066017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايات علي شعالن حسن8167252022080012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة362.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيكوثر سالم شعالن حسن8168252022080092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة361.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيوجدان سالم طراد صكبان8169252022116050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة360.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياالء ثامر سالم نجم8170252022080005
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة360.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين حسن صدر الدين احمد8171252022053015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيبنين علي عبد األمير حسن8172251942094008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم علي جبر حمود8173252042056289

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغاده علي حسين ناجي8174252042084512

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيميعاد حسان إبراهيم حمادي8175252042113024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عباس فاضل محمد8176252042096275

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفرقان احمد شاني محمد8177252042098017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى راضي كريم حمادي8178252042096310

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمشاهد واقع شمخي جبير8179252042097192

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحوراء صادق وريور عجيمي8180252042116023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتبارك محمد رحيم عبد الحسين8181252042089030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين محمد حسين حمد8182232042086038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه مؤيد رايش هادي8183242042124157

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيغدير سعدي جبار جياد8184252042111030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء نجاح جواد كاظم8185252042084372

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة415.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء حسن هادي صاحب8186252042083059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء نعمه عبداليمه حسين8187252042084376

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيتقى حسن خيري غانم8188252042113006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيشهد محمد عبد الكاظم باني8189252042193110

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء صاحب علي حسون8190252042095053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة410.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء خضير محار عيال8191252042094032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة410.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم حسن8192252042084310

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة409.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدى احمد محمد علي حرجان8193252042095128

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه نايف عبد هللا حوار8194252042056267

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة407.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيدعاء ميري نعمه فنجان8195252042084230

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضحى عبد الكريم عبد االمير عبد8196252042100020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0ثانوية غزة للبناتاحيائياسراء محمد صاحب علي8197242042097002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر كاظم علي محمد حسين8198252042096440

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغفران خضير عباس حمزه8199252042170473

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة404.0ثانوية عدن للبناتاحيائيختام علي سواري حسون8200232042076022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة402.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء خالد محمد عبد الزهره8201252042059383

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة400.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايه محمد عبد محمد8202242042149019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة399.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة فارس مشكور ادريس8203242042093142

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة398.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسجى عباس عبد كاظم8204252042075045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة398.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغفران عادل جواد حسين8205232042092184

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينبأ أبراهيم حسون علوان8206242042081089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيزهراء جالل عبد عليوي8207252042104005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيهدى فارس غافل فلفل8208252042097208

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيدعاء كاظم حميد عبد هللا8209252042096149

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم رائد عواد كاظم8210242042114235

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة396.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيتبارك جالل جبر ظاهر8211252042095029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحوراء رعد رحيم فنجان8212252042170174

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة394.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم رياض عبد الكاظم عبود8213242042117240
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه أحمد حسن مجيد8214252042100118

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين داود سلمان شنين8215252042108035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغفران سرحان عبد زيد يونس8216252042108189

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائينور الهدى معن فخري موسى8217242042167029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياستبرق باقر صادق علوان8218252042056017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه الزهراء اسعد عليوي جبر8219242042117211

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيحوراء حسين عبد عمران8220252042076011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد عبد الرضا مكطوف8221252042062627

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيغدير عبد الصاحب كاظم جاسم8222252042086108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيإسراء سعيد عبيس مانع8223232042152001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيغفران هادي حمزة نصيف8224232042115136

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيايات كاظم رزاق شريف8225252042089016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيفاطمه فيصل كاطع جعيول8226252042111036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة389.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهمسات فاضل عباس جاسم8227252042084770

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة388.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم ناصر رضا8228252042108108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة388.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيشهد مسلم ياسر علك8229242042142041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة387.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء موسى هاشم محمد8230252042098010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة387.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهبه سعد كاظم نور8231252042086163

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0ثانوية المعارف للبناتاحيائيهجران طالب كاظم عباس8232252042060029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيبيادر عادل ثجيل ساهي8233232042305031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء حيدر مهدي محمد8234242042220032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيفاطمه جالل عبد عليوي8235252042104012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرونق كريم حسين عجم8236252042089056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة382.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره نمير شاكر محسن8237252042170399

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيسكينه مكي يوسف عبد8238252052101010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيزينب علي موسى حسن8239252052109009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0ثانوية غزة للبناتتطبيقينوال نجاح محمد عبود8240242052097017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة369.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيرسل عبد الزهره محمود حمد8241252052170061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة369.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيبنين سعود هادي نايف8242252052059029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة371.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبراء علي وليد شكاري8243252022086027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة369.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيمرتضى عادل عبد الحسين حسون8244252021164063

كلية اآلداب/جامعة الكوفة477.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشمس احمد رزاق منصور8245251942084574

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم حسن غالب محمد نوري8246252042101199

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائييوسف جاسم محمد حسين8247252041157145

كلية اآلداب/جامعة الكوفة416.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعباس حيدر جبار شهيد8248252041151090

كلية اآلداب/جامعة الكوفة411.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي كاظم محمد علي هادي8249252041001188

كلية اآلداب/جامعة الكوفة368.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي وادي سلمان صخر8250162051002109

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة373.0اعدادية الفدائي للبنينادبياحمد عدنان حمزه حنون8251252021013003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة370.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر تحسين ابراهيم طراد8252252021012074

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد سلمان حميد شهاب8253252021024253

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيكرار حيدر عزوز لطيف8254252021151058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0اعدادية كوثا للبنينادبيياسين سعدون عبيد عزيز8255232021051035

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة368.0اعدادية االفتخار للبناتادبيليلى صاحب جبار حسن8256252022079097
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة365.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعالء حسين مطشر مكسور8257252021008101

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة361.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي لؤي عبد هللا جاسم8258212021077101

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة360.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي حكيم عليوي جبر8259142021028117

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا سالم عبد مسعر8260251941050036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة408.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن هادي حنتوش8261252041205020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة396.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفرقان جعفر محمد ردام8262232042271627

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيضي وميض عبد االمير محسن8263252042084495

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيينبع عدنان عبد السجاد خادم8264252042059910

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمصطفى نادم سكندر مطني8265232041013084

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيامير فالح حسن جواد8266242041202014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزمن ثائر صحن سلمان8267232042305059

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة380.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء عليوي بدر موسى8268232042077062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيدنيا ثائر صحن سلمان8269232042305051

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك عبد الحميد عبد نعمه8270252042082011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى امجد موسى جمال8271232041002256

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمحمد محسن محمد بدر8272251951209030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة373.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن مجيد غالي8273242051005020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة372.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيمحمد صباح علي عذيب8274222051309026

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة377.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب حمزه رزاق حسان8275252042084389

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة376.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيحوراء عبد الجليل كاظم جاسم8276252042089035

كلية الفقه/جامعة الكوفة381.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك خالد عاجل جابر8277252042071009

كلية الفقه/جامعة الكوفة366.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عباس حسين محمد صالح8278252042062566

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة395.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي محمد مسلم ياسين8279252041031467

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة379.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحمزة ناجي حسين صالح8280292041153076

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة373.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب خالد هادي عطيه8281252042087039

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة373.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء مهدي عواد حمزه8282232042139033

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة361.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائياحمد شهاب احمد عطوان8283162041357003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة361.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهيبت مهدي جواد كاظم8284252042084773

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة385.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيهادي حسن هادي جابر8285252051011050

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة361.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن فاهم زبر8286252051031028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة360.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيمؤمل قاسم محمد علي8287262051038017

كلية الطب/جامعة تكريت597.2ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيمريم احمد مناف حسن8288182042178003

كلية الطب/جامعة تكريت597.0ثانوية العلم للبناتاحيائيصفا حامد مياح ضايع8289182042170057

كلية الطب/جامعة تكريت597.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد العزيز عامر حواس صالح8290182041044025

كلية الطب/جامعة تكريت597.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الرزاق رمضان عبد هللا8291182041045030

كلية الطب/جامعة تكريت597.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد شكر محمود8292182041005023

كلية الطب/جامعة تكريت597.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى كمال حمود مضحي8293312041024174

كلية الطب/جامعة تكريت597.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الوهاب احمد انهاب صالح8294182041036065

كلية الطب/جامعة تكريت597.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد المنعم حسين صالح عبد8295182041036063

كلية الطب/جامعة تكريت596.0ثانوية السالم للبنيناحيائينور ضياء عبد هللا محمد8296182042044023

كلية الطب/جامعة تكريت596.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة منذر تايه غزال8297182042176164

كلية الطب/جامعة تكريت596.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيايمن حسين طه علي8298182041335018

كلية الطب/جامعة تكريت596.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيطاهر عمر طلب محمد8299202041025027
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كلية الطب/جامعة تكريت596.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيتقى محمد اسماعيل عبد القهار8300182042183034

كلية الطب/جامعة تكريت596.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيشفق حميد رمضان سلطان8301202042282156

كلية الطب/جامعة تكريت595.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينيرة سالم قدوري حمد8302182042271158

كلية الطب/جامعة تكريت595.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيصفوان حمد ثامر محمد8303182041036036

كلية الطب/جامعة تكريت595.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد فرحان مجيد قطمير8304182041016098

كلية الطب/جامعة تكريت595.0اعدادية بلد للبناتاحيائيغفران احمد جاسم محمد8305182042176150

كلية الطب/جامعة تكريت595.0ثانوية حطين للبناتاحيائيتبارك صاحب حسين جاسم8306202042133022

كلية الطب/جامعة تكريت595.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيشيماء مؤيد ياسين خطاب8307182042394023

كلية الطب/جامعة تكريت595.0ثانوية الدور للبناتاحيائيمها مهند تمر رجب8308182042161064

كلية الطب/جامعة تكريت595.0ثانوية الدور للبناتاحيائيمها فيصل شريف فاضل8309182042161063

كلية الطب/جامعة تكريت595.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيجهاد عدنان صالح عبد هللا8310182041049005

كلية الطب/جامعة تكريت594.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسراء رشيد احمد خلف8311182042218003

كلية الطب/جامعة تكريت594.0اعدادية الخصم للبنيناحيائييوسف عبد الباسط سبهان حميد8312182041016125

كلية الطب/جامعة تكريت594.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيمروان مثنى غصوب رؤوف8313182041057028

كلية الطب/جامعة تكريت594.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمريم ياسين عوني احمد8314182042227049

كلية الطب/جامعة تكريت594.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعقيل محمد حسين عويد8315182041036070

كلية الطب/جامعة تكريت593.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيايالف نافع حماد محمد8316182042277004

كلية الطب/جامعة تكريت593.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائياسعد ابراهيم محمد عبد هللا8317182041036013

كلية الطب/جامعة تكريت593.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيعبد هللا أثير مزاحم جاسم8318182041077011

كلية الطب/جامعة تكريت593.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسوالف طالب خضير محمود8319182042271100

كلية الطب/جامعة تكريت593.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيايمان عبد الرزاق سبهان حميد8320202042134023

كلية الطب/جامعة تكريت593.0ثانوية الدور للبناتاحيائيموج عاصف خالد شهاب8321182042161065

كلية الطب/جامعة تكريت593.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيعلي رزاق احمد هذال8322182041084005

كلية الطب/جامعة تكريت592.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر فرهاد فارس فخر الدين8323202041050063

كلية الطب/جامعة تكريت592.7ثانوية العراق للمتميزيناحيائيياسين محمد مطر فرج8324202041050099

كلية الطب/جامعة تكريت592.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمصطفى محمد أحمد سكر8325182041318029

كلية الطب/جامعة تكريت592.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيوالء ناظم احمد خلف8326312042047226

كلية الطب/جامعة تكريت592.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيعهد جمعه مرشد مجيد8327212042109065

كلية الطب/جامعة تكريت592.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه عبد هللا نزهان نعمان8328182042171024

كلية الطب/جامعة تكريت592.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد هادي كريم هزاع8329202041005057

كلية الطب/جامعة تكريت592.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمالك جاسم محمد علي8330312041024142

كلية الطب/جامعة تكريت592.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء فرحان محمد علي8331182042271013

كلية الطب/جامعة تكريت592.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينة نوري علي طعمة8332182042271085

كلية الطب/جامعة تكريت592.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق خضير عباس8333182041146008

كلية الطب/جامعة تكريت592.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء سالم عواد علي8334182042271058

كلية الطب/جامعة تكريت592.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم عبود حسن8335182041119025

كلية الطب/جامعة تكريت592.0ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيانور خالد مجيد ثامر8336182041343010

كلية الطب/جامعة تكريت592.0اعدادية الدور للبنيناحيائيعمر سرمد احمد عبد العزيز8337182041003029

كلية الطب/جامعة تكريت591.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائينسيبة صالح عطية علو8338182042277014

كلية الطب/جامعة تكريت591.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيأنهار عامر محمد مصطفى8339202042139001

كلية الطب/جامعة تكريت591.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد خميس شعبان عطيه8340182041045004

كلية الطب/جامعة تكريت591.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيامنه فالح حسن محمود8341182042183013

كلية الطب/جامعة تكريت591.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبيده خليل ابراهيم صالح8342182041020056
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كلية الطب/جامعة تكريت591.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيانس عطية حسن سالمه8343202041013014

كلية الطب/جامعة تكريت591.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياروى احمد يوسف ذاكر8344182042227001

كلية الطب/جامعة تكريت591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيأسيا حسين علي مهدي8345202042109001

كلية الطب/جامعة تكريت591.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسرى عمر ابراهيم جاسم8346212042136059

كلية الطب/جامعة تكريت591.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيكانى ريبوار محمد عبد هللا8347202042332038

كلية الطب/جامعة تكريت591.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيساجر زعالن عبد محمود8348202041259095

كلية الطب/جامعة تكريت591.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيآيه حسين صالح ديوان8349202042118009

كلية الطب/جامعة تكريت591.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كفاح عباس محيميد8350182042271119

كلية الطب/جامعة تكريت591.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيسوسن عدنان داني خلف8351182042265016

كلية الطب/جامعة تكريت591.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسرى باسل عبد الجبار عمر8352182042237041

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ جاسم محمد حسن8353212042136101

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد العزيز فهد حبيب جبر8354182041145016

كلية الطب/جامعة تكريت590.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيميران عبد الخالق محمد قادر8355202041304132

كلية الطب/جامعة تكريت590.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائياحمد صباح عبد هللا حمد الدين8356202041304020

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمجتبى علي عبد الحسين زيدان8357122041170034

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيبرهان شهاب احمد مطر8358202041048038

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيطه نزار طه عبد8359182041149026

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيوليد خالد كريم هوير8360212041007134

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيايالف موفق صباح شعيب8361322042029010

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه حيدر فاضل حمزه8362182042236102

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيدانيه فالح صالح الدين محي الدين8363202042398012

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيصباح نوري حسين صامت8364202041001087

كلية الطب/جامعة تكريت590.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيديالن صالح الدين نجم الدين مجيد8365202041302051

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد يوسف علي8366212041272163

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيميامين هاشم عبد الجليل عبد هللا8367212042145140

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية الدور للبناتاحيائياسراء مؤيد احمد عبد8368182042161005

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور عماد محي صالح8369212042094136

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيشدن علي محمد حميد8370202042177026

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد الرحمن ادريس عبد الرضا سلطان8371202041022053

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعمر نزهان صبار حسن8372182041006117

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدينا نجم ياس خضير8373212042098064

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرسل صاحب صالح اسماعيل8374202042282306

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعلي فؤاد اسد هللا علي8375182041002067

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية الدور للبناتاحيائيبراء سمير خليل علي8376182042161013

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمر جميل خماس مهدي8377212041003123

كلية الطب/جامعة تكريت590.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرزاق حميد رشيد حوران8378202041048087

كلية الطب/جامعة تكريت590.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيمنار رعد رشاد حسين8379322042020050

كلية الطب/جامعة تكريت589.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد مؤيد رزاق شري8380132041037013

كلية الطب/جامعة تكريت589.2اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيأمير أياد ياسين عبد8381102041043007

كلية الطب/جامعة تكريت589.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيايه سعد عيسى احمد8382212042177005

كلية الطب/جامعة تكريت589.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيمحمد يونس حسين كريم8383202041002033

كلية الطب/جامعة تكريت589.0اعدادية المعارف للبنيناحيائييوسف نبيل فليح حسن8384112041005116

كلية الطب/جامعة تكريت589.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيانوار عدنان عبد حسين8385212042236002
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كلية الطب/جامعة تكريت589.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ كنعان عبدالعزيز محمود8386182042271147

كلية الطب/جامعة تكريت589.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد حامد لطيف خلف8387182041002008

كلية طب االسنان/جامعة تكريت593.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيعلي مازن ماهر حسن8388182041057018

كلية طب االسنان/جامعة تكريت592.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيأنسام جميل ابراهيم عزاوي8389182042242015

كلية طب االسنان/جامعة تكريت592.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيخنساء خلف حسن صالح8390182042183040

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيضحى عبد السالم جواد عبدهللا8391182042172036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت591.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيعلي زياد عبد الستار يونس8392182041049018

كلية طب االسنان/جامعة تكريت589.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيدانيال محمد خليل ياسين8393132041242020

كلية طب االسنان/جامعة تكريت589.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيلؤي ابراهيم خلف حسن8394182041335072

كلية طب االسنان/جامعة تكريت589.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعمار فالح خلف عبد8395182041016072

كلية طب االسنان/جامعة تكريت589.0ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائياحمد عثمان عبد هللا علي8396182041333004

كلية طب االسنان/جامعة تكريت589.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى ميسر شريف عبد8397182042271108

كلية طب االسنان/جامعة تكريت588.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمالك خالد سعود ذنون8398182042194028

كلية طب االسنان/جامعة تكريت588.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد جياد حردان8399182041151038

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبراق جمال رزوقي سمير8400182042237016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهدير يونس بدر حميد8401182042276042

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيايالف اكرم حامد خميس8402182042072003

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيالحسن عبد الرحمن حسن ناصر8403182041149012

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد عبد السالم كامل طويسان8404312041024019

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيعائشة عالوي ابراهيم عبد8405182042227039

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد كوان حسن خلف8406182041112005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعمار فائز محمد دخيل8407182041038020

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيبثينه مالك مزهر نكه8408212042142008

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياية عباس فاضل عبداللطيف8409182042172008

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيرسمية محمد منير احمد8410312042065009

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمؤمن عماد يونس محمد8411172041022078

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيرفل سعد حميدي محمد8412182042017001

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى زيدان خلف محمد8413202041094018

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهيلين خالد عباس عبد8414122042020111

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيزياد طارق مطر علي8415182041077003

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيايمان يحيى مجيد جاسم8416202042168007

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور نوري خلف علي8417182042271154

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحليمة ارحيم عطية شويش8418182042271050

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسفانه حسن جاسم محمد8419182042271098

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبتول عصام يحيى حسين8420212042102016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء حيدر كامل نايل8421182042242052

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيصفا رفعت فاضل ابراهيم8422212042091115

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيبالل محمد عطشان عبد هللا8423172041007042

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0ثانوية العلم للبناتاحيائيمنال علي عبد هللا جاسم8424182042170072

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيحسين يونس الياس قلي8425132041242016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك نهاد جميل منديل8426182042271044

كلية الصيدلة/جامعة تكريت591.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيرسل محمد صالح محمد8427182042105007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد هللا كاظم محمود سلمان8428212041054086
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0ثانوية السعادة للبناتاحيائياالء ابراهيم احمد سعود8429182042234005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت590.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيساره هادي مران احمد8430182042186034

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0ثانوية آشور للبناتاحيائيساره وليد عبد محمد8431182042243059

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينورس اكرم صبحي صالح8432182042271156

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيياسر طارق ياسين عبيد8433202041025049

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمحمود خلف حسن اسماعيل8434182041065031

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياريج رياض عبد الهادي مهدي8435182042205005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبود سعد علي عبود8436182041146024

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعباس لطيف حسين علي8437212041033049

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيانمار ليث حاتم علوان8438212042134011

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعدادية االنام للبناتاحيائيناردين عامر طارق فريق8439212042135097

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتهاني عماد نجم سرهيد8440202042160027

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعدادية االمال للبناتاحيائيامنه ابراهيم جاسم محمد8441112042070009

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور محمد تركي صالح8442212042185073

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيطيبه نبراس عز الدين حسن8443212042151044

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائياسماء احمد عايد مبرد8444182042098001

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيضحى فؤاد عيسى موسى8445212042136072

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيمحمد احمد سلطان سعيد8446182041067028

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيايمان غازي غفور وهاب8447202042334060

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد كريم خميس8448122041022060

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد احمد حسين علي8449212042138106

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0ثانوية النور للبناتاحيائيوردة كمال داود سلمان8450182042238045

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنه عماد انصيف كشكول8451212042138018

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعدادية بلد للبنيناحيائيهادي حسن هادي عطيه8452182041006174

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد الجبار ستار جبار موسى8453202041022052

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0ثانوية آشور للبناتاحيائيرنا محمود طه محمود8454182042243044

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيرواء طارق عبدالكريم عباس8455182042205048

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد فراس جاسم محمد8456212041003015

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم اركان نعمان عبد الزهرة8457132042121188

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد هللا شاكر مهدي انصيف8458182041016059

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسياله علي حسين سلمان8459172042249065

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ايمن- الخارجيات احيائيزينب سالم صالح سلطان8460172042401041

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية البيان للبناتاحيائيشهد حامد عايد حمادي8461182042246019

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيعلي طارق صبار ذيب8462122041024014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصبا عمر صبحي صالح8463212042138109

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيغاده حسين محمود عواد8464202042118115

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمنار محمود مزهر عبد8465202042139098

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيوليد خالد فرحان ابراهيم8466172041115050

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيحسن محمد حسن محمد8467172041104017

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعباس عبد الكريم خليفة حسن8468202041003053

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية غطفان للبنيناحيائيمحمد حماد مسلط احمد8469182041042014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعمر حاتم علي ردام8470212041012099

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبيدة موفق سعيد احمد8471172041351461
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياية خميس حسن درويش8472212042091028

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائياسامة محمد خلف حمد8473182041013003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد عدنان محمد سعيد عبد القادر8474172041118003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية سارة للبناتاحيائيشهد مؤيد محمد صفر8475212042123036

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيآيه علي اسماعيل صالح8476202042102004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى زكي قابل احمد8477202041001260

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيابراهيم عقيل ابراهيم جاسم8478202041022003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمود طالل عبد الرحيم اسعد8479182041035109

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمد عماد عبود ابراهيم8480212041085085

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيايه طالب مجيد عباس8481212042165020

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين علي محمود صالح8482202041030048

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياستبرق عزيز كريم صالح8483182041089009

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمروه قحطان خلف فهد8484212042165079

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم زهير عداي عليوي8485212042144044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيزيد عالء جبر زيدان8486182051347012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيمحمد عارف محمد حديد8487192051006014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0ثانوية الصقر المختلطةتطبيقيرانية ذياب احمد عبد هللا8488182052311002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت472.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيالحسن علي اسماعيل ياسين8489182051151007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت471.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيابراهيم رافع دهام احمد8490172051012001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقيايه جليل ابراهيم جعفر8491202052149006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمحمد عبد الجبار حمادي خلف8492192051029012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد امين عبد السالم احمد محمد امين8493102051030001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت466.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي رافع نافع داؤد8494172051351409

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت465.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيفتيان محمد طارق محمد علي8495172051186012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد ادريس سليمان احمد8496172051028090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعدنان ربيع عدنان محمد سليم8497172051017086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعثمان سعيد فياض محمد8498192051341059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت462.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمصطفى مشحن خلف حمد8499192051037030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد ابراهيم نصيف8500202051030035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيطيبه عصام محمد طعمه8501182052242036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت438.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيوالء سعد عباس غيدان8502272051002189

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقينبأ احمد حسين صالح8503202052138038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت435.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيهمام خالد فياض عسل8504192051026074

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت430.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعبد الخالق رياض صبر صالح8505182051086013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت429.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيخليل ابراهيم خليل احمد8506172051011031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت427.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد اركان عمر نجم8507182051151004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت426.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي صباح نوري عرمش8508272051008054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت426.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد فيصل كامل ثجيل8509292051002044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت421.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعكرمة قيس سامي ياسين8510182051151031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت420.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي رمضان حسين8511202051001078

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت420.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمعتصم روكان حميد خلف8512182051040052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت419.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيعبد السالم عارف عناد مناور8513182051160009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيانسام فنر علي عبود8514182042193006
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيلمياء عوض احمد عوض8515182042257025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد مسلط حميد سلمان8516182041151007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيابراهيم مهدي احمد كطو8517212041226001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيانس حمزة مهدي حمزة8518182051029006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت427.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيحمزه ناظم اسماعيل ابراهيم8519182051007012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت425.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الزهرة خزعل8520162051038093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت423.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيايمن حازم محمد مرموص8521312051024013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0ثانوية الصديد المختلطةاحيائيبان باسم عارف حمد8522182042312001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيعبد الوهاب رعد محسن حمد8523122041024011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت538.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسجى عماد عريبي اسعد8524182042172031

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيانسام وسمي زبن حمد8525182042271022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الحق اسماعيل عبيد عواد8526182041002048

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت534.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائياالء زياد طارق حسين8527182042240002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن شريف8528202051312055

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد راضي صالح حميد8529282051002102

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت420.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمي محمد مرعي محمد8530182052271022

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيهزاع سامي يونس هزاع8531182051041040

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت411.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمهيمن عبد الوهاب صبحي عبد القادر8532182051086025

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت404.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيصابرين اسعد عواد صالح8533182052242035

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت399.0اعدادية القبس للبنينتطبيقيمحمد صفوك عويد فرحان8534182051131021

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعباس فاضل مفتن حسن8535281951011071

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد خلدون صالح سيف8536162051036109

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت403.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيمحمد هاشم محمد احمد8537202051261047

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت396.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيهمام مدين فليح حسن8538182051070105

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت396.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيهارون ايوب محمود الطيف8539182051002091

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين علي االكبر ابراهيم سعد8540172041121016

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت480.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد ثلج محمد8541182041017005

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت466.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبراءة صادق عبود ياسر8542222042175030

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت463.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيسياف معتصم احمد ابراهيم8543172041366025

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت457.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائياحمد حماده احمد ذياب8544182041137003

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت451.0ثانوية الفياض للبنيناحيائياحمد صالح محمد ابراهيم8545182041145004

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت450.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيزينب نشوان عايد ياسين8546312042081083

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت449.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيمصطفى قتيبه علي يعقوب8547182041011035

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت449.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيحمزة ظافر امين علي8548182041057009

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمناف عبد هللا محمد غريب8549251951007218

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت412.0ثانوية آشور للبنينتطبيقيعبد االله صفاء عبد االله سهيل8550182051081008

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت409.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم حسين محجوب8551172051350005

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت546.0ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيغفران عبد هللا جمعة عباس8552182052117010

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت536.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيعلي حميد عجيل خضر8553222051028013

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت534.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمحمد ماجد جبار هاشم8554222051040039

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت533.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيمرتضى محمود مهدي محمد8555182051037018

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت532.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحيدر عباس بادي شهيب8556222051022025

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت532.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد عباس يوسف8557222051003026
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قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت531.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيلؤي لقمان عمر جرو8558202051200023

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت531.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد فرحان خليف فرج8559192051356068

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت528.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيحسن سامان صالح الدين محي الدين8560182051086008

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت528.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء سلطان عبد محمد8561202052133018

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت525.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعمر خالد علي جلعوط8562182051140011

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت523.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعبد هللا رعد سعيد حمد8563232051201018

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت519.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيبرهان علي دليل خالد8564182051044007

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت519.0ثانوية المأمون المختلطةتطبيقياسماعيل كمال اسماعيل مصطفى8565212051212003

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت518.0ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقيعباس عبد الباري رحيل مناحي8566222051065010

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت517.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيعمر دحام عكاب حنش8567202051067017

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت517.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينتطبيقيعلي حميد حبتر شعواط8568222051254007

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت514.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبدالجبار حمود علي8569192051356066

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر طاهر صالح ماهود8570162051363282

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيمنتظر مهدي ابراهيم يوسف8571222051021060

كلية العلوم/جامعة تكريت551.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيطه احمد طه شهاب8572182041277014

كلية العلوم/جامعة تكريت542.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر عماد خلف علي8573182041149041

كلية العلوم/جامعة تكريت541.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيتبارك ابراهيم جاسم محمد8574182042140005

كلية العلوم/جامعة تكريت529.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيقيس محمود حسن خلف8575182041119048

كلية العلوم/جامعة تكريت527.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيهدى فالح غيهب شباط8576182042186065

كلية العلوم/جامعة تكريت521.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيامنه حسين محمد حسن8577182042208008

كلية العلوم/جامعة تكريت519.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنة زهير ابراهيم خليل8578172042315015

كلية العلوم/جامعة تكريت513.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيطيبه موفق قاسم رضا8579172042300047

كلية العلوم/جامعة تكريت513.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيليث لؤي عبد القادر عبد الكريم8580172041017160

كلية العلوم/جامعة تكريت512.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيلمى علي صالح دوش8581182042208023

كلية العلوم/جامعة تكريت511.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيطيبه عدي عامر عطيه8582312042063073

كلية العلوم/جامعة تكريت511.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء سالم هوسي عصمي8583182042271010

كلية العلوم/جامعة تكريت510.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعائشه احمد مجيد بير8584172042232102

كلية العلوم/جامعة تكريت510.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل شاكر محمود ابراهيم8585182042271065

كلية العلوم/جامعة تكريت509.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمها اورنس مطر صيهود8586182042247043

كلية العلوم/جامعة تكريت508.0اعدادية القبس للبنيناحيائيعلي غالب جواد مطر8587182041131013

كلية العلوم/جامعة تكريت507.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيساره قاسم سلمان معجون8588182042397004

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه رائد ياسين طه8589172042321003

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0ثانوية الدور للبناتاحيائيتبارك مؤيد احمد عبد8590182042161019

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمنار رفعت حسن خلف8591182042265021

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0ثانوية سومر للبناتاحيائينوره خلف رمضان تركي8592182042270021

كلية العلوم/جامعة تكريت505.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيرافد عجيل صالح محمد8593172041144033

كلية العلوم/جامعة تكريت504.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيزهى ضياء حسين علوان8594182042374040

كلية العلوم/جامعة تكريت504.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيطه مطلب عبد علي8595212041059026

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيحوراء عباس حسين عبد8596182042375007

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0اعدادية بلد للبناتاحيائيتبارك ماجد فاضل عبد محمد8597182042176049

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحفصة محمد جبار محي8598182042271048

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينور وعد خضير عبد الرزاق8599182042232043

كلية العلوم/جامعة تكريت499.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسندس احمد ابراهيم صالح8600202042106039
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كلية العلوم/جامعة تكريت499.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب ردام حسين علي8601182042176105

كلية العلوم/جامعة تكريت499.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيايمان احمد طه بكر8602182042198007

كلية العلوم/جامعة تكريت496.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيايه سمير محمد مطلك8603182042257007

كلية العلوم/جامعة تكريت496.0اعدادية بلد للبناتاحيائيايه علي حسين محمد8604182042176028

كلية العلوم/جامعة تكريت496.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيعائشه صالح احمد حماد8605182042332023

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد طارق ادهام روضان8606182041021034

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيريام محمود صالح ضامن8607182042163015

كلية العلوم/جامعة تكريت495.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيشهد فالح عشوي صبيح8608312042063069

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0ثانوية العلم للبناتاحيائيجيهان ثامر صالح شرار8609182042170024

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسيل غفوري صبار صالح8610182042237002

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى مهدي الطيف عبود8611182042271093

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيدينا عبد الباسط هذال محمد8612182042183046

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيسجى اسماعيل عبد القهار خلف8613182042199014

كلية العلوم/جامعة تكريت490.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيسلوى عامر حامد سلطان8614182042171017

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمثنى رافع سعد سالم8615182041053051

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيريم كريم رشيد صبحي8616182042162011

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا طارق طاهر ولي8617202042344089

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيصبيحه جبار محمد عباس8618182042257021

كلية العلوم/جامعة تكريت486.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياية واىل رشيد صالح8619182042227009

كلية العلوم/جامعة تكريت486.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمريم سعود عبدالرحمن سعود8620182042186053

كلية العلوم/جامعة تكريت485.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيفاروق جمال محمد نور محمد8621172041118055

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيمريم حسين علوان ياسين8622322042066057

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنه طه محمود ياسين8623172042315019

كلية العلوم/جامعة تكريت483.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمصطفى أسامة عارف عبد الرزاق8624182041089048

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0ثانوية العلم للبنيناحيائيانمار حاضر عبد هللا مطر8625182041019004

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائييوسف جسام محمد هالل8626202041262106

كلية العلوم/جامعة تكريت511.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيصبا كريم علي إكريم8627182052252018

كلية العلوم/جامعة تكريت436.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهيمن خضير صبحي8628182051057020

كلية العلوم/جامعة تكريت436.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعلي حسين عثمان خليل8629202051005034

كلية العلوم/جامعة تكريت430.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد عطية خضير قربان8630201951005049

كلية العلوم/جامعة تكريت429.0اعدادية القبس للبنينتطبيقيمحمد عطا هللا عمر ضيف8631182051131023

كلية العلوم/جامعة تكريت415.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيفاطمة احمد عبد الغفور مصلط8632182052250021

كلية العلوم/جامعة تكريت401.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيسيف قتيبه صالح شبيب8633182051332039

كلية العلوم/جامعة تكريت394.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيدعاء عبد الرزاق باز مجول8634182052237009

كلية العلوم/جامعة تكريت392.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيالباز جاسم باز مجول8635182051003003

كلية العلوم/جامعة تكريت391.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعبد الرحيم شراد جاسم محمد8636182051088004

كلية العلوم/جامعة تكريت390.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمة صفاء مجيد شهاب8637182052237019

كلية العلوم/جامعة تكريت388.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيوليد ابراهيم احمد طه8638182051073054

كلية العلوم/جامعة تكريت384.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيالحمزه عبد الجبار علي جميل8639182051007009

كلية العلوم/جامعة تكريت384.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي ايوب محمد صالح فيضي8640202051003044

كلية العلوم/جامعة تكريت383.0الخارجيونتطبيقيعبد الرحمن جاسم محمد بريسم8641232051400036

كلية العلوم/جامعة تكريت381.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك احمد علي سبع8642182052194002

كلية العلوم/جامعة تكريت380.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقينعمه عبدالحسين نعيم حميدان8643162051135079

527 من 201صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة تكريت378.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيفرقان عبدالحميد شكوري محمود8644182052183033

كلية العلوم/جامعة تكريت374.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيهالة سمير شهاب احمد8645202052134045

كلية العلوم/جامعة تكريت372.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيعمار ياس نزال حردان8646192051359057

كلية العلوم/جامعة تكريت367.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعمر عماد عمر باييز8647182051011015

كلية العلوم/جامعة تكريت366.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيعبير طاهر صالح حمد8648182052217015

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت431.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائينبأ سعد ادريس عباس8649182042373050

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت429.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيرسل خالد حميد وهيب8650182042240010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت362.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمصطفى يحيى جبير كريم8651222051022062

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت417.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيإيمان اسماعيل انور عثمان8652202042344012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت417.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقياسامة محمد جايد زيدان8653182051086003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت389.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيمصطفى ثامر حسن عطيه8654202051002037

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت383.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقيماهر احمد ماهر محمود8655312051003020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت366.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيخالد وليد فاضل عزيز8656182051057009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت363.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيمهند رشيد احمد حمادي8657312051070088

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت363.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد ثامر احمد خطاب8658182051151005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت360.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيحكم مروان حكم توفيق8659182051057007

كلية الحقوق/جامعة تكريت571.0اعدادية البيان للبناتادبيعائشه رامي سامي مفلح8660182022246035

كلية الحقوق/جامعة تكريت393.0اعدادية عمورية للبناتادبيفرح رياض مصطفى علي8661182022183042

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيواثق شيبان لفته حردان8662182021091018

كلية الحقوق/جامعة تكريت389.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمحمد جميل جاسم محمد8663182021099015

كلية الحقوق/جامعة تكريت388.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيمؤمنه علي مقداد محمود8664312022031027

كلية الحقوق/جامعة تكريت386.0اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيبهاء عبد الحكيم حمود علوان8665182021335018

كلية الحقوق/جامعة تكريت385.0ثانوية القلعة للبنينادبيياسين نوري نصيف جاسم8666182021063043

كلية الحقوق/جامعة تكريت385.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيحسين صافي حسين عباس8667182021110029

كلية الحقوق/جامعة تكريت385.0اعدادية غطفان للبنينادبيحسن فرحان عبود عميري8668182021042009

كلية الحقوق/جامعة تكريت382.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمصطفى جاسم ابراهيم صالح8669182021088013

كلية الحقوق/جامعة تكريت381.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيامير حسن محمود حسين8670182021088003

كلية الحقوق/جامعة تكريت380.0ثانوية البارودي للبناتادبياالء خلف ياسين واحد8671182022258004

كلية الحقوق/جامعة تكريت379.0ثانوية العلم للبنينادبيمطاع سلمان خضير جراد8672182021019044

كلية الحقوق/جامعة تكريت379.0اعدادية بيجي للبنينادبياحمد محمود خلف صالح8673182021007006

كلية الحقوق/جامعة تكريت375.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيمصطفى ظافر ابراهيم مرعي8674182021339105

كلية الحقوق/جامعة تكريت375.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعبد هللا ميسر اسماعيل عبد الرحمن8675182021011011

كلية الحقوق/جامعة تكريت374.0ثانوية هلمات للبنينادبيمحمد جمال مصطفى مطلك8676312021006016

كلية الحقوق/جامعة تكريت374.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحارث محمود دليل حبتر8677182021127009

كلية الحقوق/جامعة تكريت373.0ثانوية المقاصد لبنينادبيياسين حميد رشيد سعيد8678182021068047

كلية الحقوق/جامعة تكريت372.0ثانوية الجماهير المختلطةادبيمحمد ميثم نادر ذياب8679182021015018

كلية الحقوق/جامعة تكريت372.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمحمد فاضل هالل مناع8680182021041054

كلية الحقوق/جامعة تكريت372.0اعدادية الخنساء للبناتادبيلقاء مجيد سليم حمد8681182022247036

كلية الحقوق/جامعة تكريت372.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيمهيمن ليث عبد حسين8682182021277011

كلية الحقوق/جامعة تكريت372.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم محمد8683182021038001

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.0اعدادية المغيرة للبنينادبيحمزة قيس حامد مجيد8684182021086011

كلية الحقوق/جامعة تكريت370.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعبد الرحمن صباح حسن محمد8685182021074008

كلية الحقوق/جامعة تكريت369.0اعدادية الفرات للبنينادبيمعتز عبد الوهاب عالوي حسين8686182021020005
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كلية الحقوق/جامعة تكريت369.0اعدادية البيان للبناتادبيتبارك ماجد جبار حمد8687182022246013

كلية الحقوق/جامعة تكريت367.0ثانوية االمل للبناتادبيتبارك وجدي ناجي أسعد8688312022049005

كلية الحقوق/جامعة تكريت366.0الخارجياتادبياروى صاحب عبيد علي8689182022401005

كلية الحقوق/جامعة تكريت366.0الخارجياتادبيسميه خالد عكاب حسون8690182022401089

كلية الحقوق/جامعة تكريت366.0اعدادية بيجي للبنينادبياحمد عماد ذياب جاسم8691182021007005

كلية الحقوق/جامعة تكريت365.0ثانوية غرناطة للبنينادبيعبد هللا جمعه حسين علي8692182021125015

كلية الحقوق/جامعة تكريت365.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيحفصة طه محمد طه8693182022268009

كلية الحقوق/جامعة تكريت364.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيمصطفى كريم حسين خضير8694182021333137

كلية الحقوق/جامعة تكريت363.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيحسين سعيد مخلف كنوش8695182021096007

كلية الحقوق/جامعة تكريت363.0ثانويه المحزم للبنينادبيعبد هللا كامل صبحي علي8696182021024005

كلية الحقوق/جامعة تكريت363.0اعدادية المغيرة للبنينادبيمحمد نزهان مالك عبد الكريم8697182021086036

كلية الحقوق/جامعة تكريت362.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعمر يوسف حمد حميد8698322021011030

كلية الحقوق/جامعة تكريت362.0اعدادية طوز للبناتادبيهالة صباح ساقي علي8699182022181041

كلية الحقوق/جامعة تكريت361.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيحمزه عادل جاسم مهدي8700182021005008

كلية الحقوق/جامعة تكريت360.0اعدادية االمين للبنينادبياحمد ابراهيم صالح عيداو8701312021009002

كلية الحقوق/جامعة تكريت478.0اعدادية الدور للبنيناحيائيعبد هللا جالل خورشيد عليان8702181941003024

كلية الحقوق/جامعة تكريت443.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمعراج محمد فريق وحيد8703182041035118

كلية الحقوق/جامعة تكريت428.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعلي محمود منصور حمد8704312041065028

كلية الحقوق/جامعة تكريت420.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور طارق رجب حمود8705182042242164

كلية الحقوق/جامعة تكريت415.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيعذراء خليل مهيدي صالح8706182042262014

كلية الحقوق/جامعة تكريت413.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائياسامة حميد عبد هللا محمد8707182041141008

كلية الحقوق/جامعة تكريت412.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيزيدون زهير حمودي احمد8708182041073006

كلية الحقوق/جامعة تكريت410.0ثانوية المحزم للبناتاحيائيعائشه طالل نايف تركي8709182042169008

كلية الحقوق/جامعة تكريت402.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيحازم سعد حزام علي8710182041086006

كلية الحقوق/جامعة تكريت402.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيصكر محمد ابراهيم ثلج8711182041099008

كلية الحقوق/جامعة تكريت395.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياحمد الرفاعي محمد احمد محمد8712182041354005

كلية الحقوق/جامعة تكريت395.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعلي هاشم مزحم عبيد8713182051141028

كلية الحقوق/جامعة تكريت393.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيحمزه ابراهيم عبد هللا ظاهر8714182051044009

كلية الحقوق/جامعة تكريت390.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيمكرم احمد خطاب محيميد8715182051160016

كلية الحقوق/جامعة تكريت384.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيادهام اكرم علي عبود8716182051070014

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيداود سليمان عبد هللا محمد8717182051332031

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيقريش سعيد نعمان محمود8718182051070073

كلية الحقوق/جامعة تكريت367.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيبالل احمد عبد هللا خليفه8719182051332020

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت378.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعمر وليد نبيل صالح8720182021082055

كلية التمريض/جامعة تكريت581.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيحمزه عدنان حمادي مهدي8721182041149021

كلية التمريض/جامعة تكريت576.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيمصطفى رياض فيحان شافي8722192041107030

كلية التمريض/جامعة تكريت574.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيحسام كامل مهيدي صالح8723192041006018

كلية التمريض/جامعة تكريت574.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد اياد لطيف محمد8724312041024145

كلية التمريض/جامعة تكريت573.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد مهدي صالح8725182041149056

كلية التمريض/جامعة تكريت571.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعيسى صالح عيسى ابراهيم8726182041065026

كلية التمريض/جامعة تكريت567.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيمحمد صباح صالح زكرط8727202041023014

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد عثمان نجم عبد هللا8728182041149008

كلية التمريض/جامعة تكريت566.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد اركان بهاء الدين مصطفى8729202041048138
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كلية التمريض/جامعة تكريت565.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيمرتضى هيثم سلطان علي8730212041044018

كلية التمريض/جامعة تكريت565.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبد القادر علي شهاب احمد8731212041037014

كلية التمريض/جامعة تكريت564.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعمر سعد مصلح مهيدي8732192041043026

كلية التمريض/جامعة تكريت563.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرحمه عدنان طاهر حسن8733182042194015

كلية التمريض/جامعة تكريت560.0ثانوية الورود للبناتاحيائيلينا علي عطية علو8734182042224027

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهبه حمد عبدالكريم داود8735182042179041

كلية التمريض/جامعة تكريت559.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرانيا رعد ذياب حمادي8736182042247014

كلية التمريض/جامعة تكريت558.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيغاده زيد محمود عكيل8737182042209019

كلية التمريض/جامعة تكريت553.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسان صبار خداداد محمد8738202042124011

كلية التمريض/جامعة تكريت552.0ثانوية شفق للبناتاحيائيحوراء حسين قاسم محمد8739202042145013

كلية التمريض/جامعة تكريت552.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمنار هيثم احمد عبد8740112042082043

كلية التمريض/جامعة تكريت552.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيمها ابراهيم هالل صالح8741172042242022

كلية التمريض/جامعة تكريت551.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة حسام علي عبد هللا8742182042176155

كلية التمريض/جامعة تكريت549.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياطياف وعد هللا محسن محمد8743172042288026

كلية التمريض/جامعة تكريت548.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزمن خضير ياس عبد8744212042121090

كلية التمريض/جامعة تكريت547.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيرسل عباس مؤيد حسن8745182042207006

كلية التمريض/جامعة تكريت547.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب صالح بهاء الدين محمد8746202042344114

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت418.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهيران داود احمد مصطفى8747202042139119

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت416.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد مالك محمد شبيب8748202041011049

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت410.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدنيا رياض سعدي حسن8749182042242058

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت409.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياسراء ياسين محمد كريم8750202042180015

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت407.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيقتيبه هاشم ناجي حسن8751182041021032

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت407.0ثانوية البارودي للبناتاحيائيشيماء خضر عبد صالح8752182042258007

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت401.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد الحق مجيد حميد ساهي8753182041127031

كلية الزراعة/جامعة تكريت363.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد حسين طالل ناجي حسن8754212051029021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0ثانوية الهجرة للبناتادبيديانه اياد محمد زيدان8755182022174005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت412.0الخارجيونادبيعبدالوهاب مظهر عبدالجبار خلف8756212021400067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0اعدادية طوبى للبنينادبيحسين كريم احمد طارش8757212021087021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت380.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسمراء علي حسين خضير8758182022247024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0اعدادية العامرية للبناتادبيزهراء مساعد محل دلف8759102022118022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيمصطفى ماجد صافي جدوع8760112021166029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحيدر عمار عادل عبد8761212021006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيمحمد طالب جبر دهش8762322021060033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيآيتين رائد ناظم حميد8763102022106001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0ثانوية اكد للبنينادبيوسام ضياء عبد الجبار محمد8764122021021007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيصالح عبدالرحمن نجم عبدهللا8765212021043016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0ثانوية الرشاد للبنينادبيسيف عمر خلف عبيد8766192021050019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرؤى خليل كامل نعمه8767142022067052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيمروان رحيم ذهب شيحان8768322021060036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيأالء جاسم محمد حسين8769182022279001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمصعب كهالن ابراهيم عليوي8770181941140046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمشتاق صفاء عبدالزهره محمود8771181941085035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمحمد باسم ابراهيم غريب8772182041001021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت374.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيبشار صالح كامل محمود8773182041335022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر جميل عطيه صلفيج8774182041151053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيياسين عبد هللا جواد حنيفش8775182041059048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيحبيب جسوم محمد محسن8776182041093005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيعز الدين اسماعيل يحيى خالد8777182041008023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنار خالد ضاحي طلب8778182042232040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد علي محمد حسن8779202041020005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيزياد فؤاد نصيف جاسم8780182041335035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0اعدادية طوز للبناتاحيائيورود كاطع جهاد حمد8781182042181056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت379.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيعبد هللا احمد رزوقي سمير8782182051003010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت422.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيزينب بدر جاسم محمد8783212022237012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت445.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائينمام احمد رشيد محمد8784181942384020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت435.0ثانوية االماني للبنيناحيائيعمر ثائر زيد جمعة8785181941102025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت405.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعبد الرحيم محمد نور ابراهيم عبد هللا8786172041080056

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت403.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات احيائيجنار شكر سعيد امين8787202042330016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت400.0ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائيعلي عدنان احمد حسين8788212041283012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت399.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائينيكار برهان عباس درويش8789182042386011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت395.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيشيماء جليل حسن علي8790182042384013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت394.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد جواد صياد حسن8791202041017032

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت394.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيزيد مسرهد علوان حسين8792182041148006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت392.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيسيف علي احمد فاضل8793182041035044

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت391.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيدرون محمد عباس حميد8794182042182033

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت390.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياشواق جاسم محمد صالح8795182042354003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت389.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد بكر محمد احمد8796202041009006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت387.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيسوما ادريس ولي علي8797182042383074

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت387.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمد صبحي محمود ابراهيم8798182041147029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت385.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيمحمد علي قادر احمد8799182041354121

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت385.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيوسام أبراهيم نايف محمد8800202041056046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت384.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائياحمد صالح غيدان حميد8801212041088003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت384.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيسيواز نجم عبد هللا علي8802182042383075

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت382.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائيادم اكرام علي رضا8803182041386007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت379.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيحمزه صبر حمزه سكران8804232041206002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت379.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيامال ناظم محمود سليمان8805182042182012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت378.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائينورهان عدنان كريم عبد الرحمن8806202042350011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت375.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيميعاد جاسم محمد حسين8807182042203088

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت371.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائينورا علي امين ابراهيم8808202042257006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت370.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيابراهيم رعد جمعه ابراهيم8809182041020005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت370.0ثانوية نوح للبنيناحيائيمحمد عواد جاسم محمد8810212041053058

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت370.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا مد هللا حسين هالل8811202041250089

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت422.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيأكرم حسن أكرم علي8812201951018001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت360.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيزيالن ياسين مصطفى محمود8813202052345025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيساره عبد القادر طه حسين8814182042199011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيسبأ مزاحم نوفان صيهود8815182042112018
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائياسراء طالل احمد درويش8816182042168002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيخالد جاسم حسن محمد8817182041099006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسراء مؤيد رشيد عبد8818182042194004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد فرحان محمد حسن8819182041069017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم احمد عواد مطر8820202041009001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيحسين خلف خزعل علي8821202041261029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت427.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسالم محمود رزاق زكرط8822202041250065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت427.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائينازك كامل خلف ابراهيم8823182042189035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعمر عزت محمد خلف8824192041066110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد رياض ذنون يونس8825172041351669

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت423.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم محمد صالح8826182041045053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت422.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيعائشة نزار علي عبد8827182042204018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت421.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين احيائيعمر غسان حميد ابراهيم8828182041361033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت420.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعباس شعيب عيسى مهدي8829202041011030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت419.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي احمد حسين حمادة8830202041020043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت417.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيسيف اسعد سمين مجيد8831212041055039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت413.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيساره يوسف علي فتاح8832182042383064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت413.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيساره حسين علي حاذور8833182042347016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت411.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء محمد رضا ناصر8834242042115035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت409.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين احيائيعبيده صباح ضاري صالح8835182041361028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت409.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيخلف جسام محمد حبيب8836182041277010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت408.0الخارجيوناحيائيعدنان خلف حبش خضر8837202041400031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت407.0ثانوية الورود للبناتاحيائيسندس جاسم محمد جابر8838182042224018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيلواء محمد احمد حميد8839181951041034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيبلسم حازم كاظم حسن8840201952152002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيعلي حازم صالح ظاهر8841181951006039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت422.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد هادي جليل عبد8842241951017047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت387.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيمثنى محمد طه شهاب8843202051253028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت383.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمود ابراهيم محمد بري8844222051100032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت381.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقياسعد سالم حميد كاطع8845182051041005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت373.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحيدر حميد ارحيم صبيح8846242051071017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت371.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيعدنان قحطان عدنان عبد الرحمن8847182051003014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت369.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيموسى باسم فنجان فزع8848222051304028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت368.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعمران عطا هللا علي شهاب8849182051069007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت367.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيحذيفه عبد المطلب عبد الوهاب حسين8850182051077006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت366.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيوليد رعد جواد كاظم8851292051153275

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت365.0الخارجيونتطبيقيمصطفى جمعه عبيد حمد8852112051400067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت364.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيعمر صالح سنجار خلف8853182051332064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت363.0ثانوية الشافعي للبنينتطبيقياجود حميد محمد محمود8854182051132001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت363.0ثانوية الجماهير المختلطةتطبيقيموسى محمد ضاري محمود8855182051015008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0اعدادية يايجي للبنينادبيعمر صدام حسين خورشيد8856202021203022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0ثانوية المنار المسائيةادبيجهاد عماد حميد جابر8857292021150013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0ايمن- الخارجيون ادبيمحمد علي عبيد علي8858172021400195
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعمر عصمت ادهم اسماعيل8859212021022020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0اعدادية الهدى للبناتادبيايمان مصطفى كمال رشيد8860202022117011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0ثانوية اور المختلطةادبيعبد هللا حراز حسين مرعي8861212021211007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمصطفى جبار غافل جوحي8862262021056129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيسيف سعد نجم عبود8863212021084016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيعائشه اسماعيل عبد هللا محمد8864212022107027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيعبد هللا مهدي علوان مسعود8865212021062027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت409.0ثانوية المصطفى للبنينادبييوسف حامد يوسف ياس8866232021045034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت404.0اعدادية البخاري للبنينادبيمحمد جاسم محمد عطيه8867192021106005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402.0ثانوية البارودي للبناتادبيسحر سالم سعيد جبر8868182022258025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398.0 حزيران للبنين1اعدادية ادبيعبد المجيد احمد جالل عجاج8869202021077026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0اعدادية الخنساء للبناتادبيانوار طارق عبد الباري احمد8870182022247004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت392.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيحسن علي باقر شريف8871202021257008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت391.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيامل طالب كرجي عبد8872212022232002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت390.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيياسر ناجي سليمان صالح8873102021159015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت384.0اعدادية الدجيل للبناتادبيشهالء قاسم زيدان نصيف8874182022236023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت381.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعلي قائد شاكر عطيه8875112021151045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت376.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيحسن هادي عوده ناصر8876222021318004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت375.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمالك مؤيد سليمان عبد الرحمن8877202021009070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت373.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعلي فاضل علي حسين8878112021151044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.0ثانوية المرجان للبناتادبينور حسام عدنان طلفاح8879182022262007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيهاجر سعد عمر عبد8880182022373054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0ثانوية المقاصد لبنينادبياسامة خليفة حمود عبد هللا8881182021068010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمصطفى حمادي عباس عتيج8882182021118060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0ثانوية غرناطة للبنينادبيعلي عبد هللا خلف سعيد8883182021125020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد احمد علي عناد8884192021304025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0ثانوية بالل للبنينادبيمحمود حامد عبدهللا سويد8885102021055041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد هللا عدنان برغوث شايع8886141941015026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء اري عبد هللا مشير8887202042348003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0اعدادية العباسي للبنيناحيائينشوان خير هللا ابراهيم كاطع8888202041020075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا سرحان حمد8889202041253053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمها جواد عبيد خلف8890182042186056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسن طه محمود مهدي8891212041054035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت409.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عبد8892222042392049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت403.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيستار سعد ديكان سكر8893182041352025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت401.0ثانوية سومر للبنيناحيائيعدي صدام حسين صالح8894182041079020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت400.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيمريم عبد هللا ياسين علي8895182042240039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت399.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيمحمد عيسى رزوقي ابراهيم8896182041077017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت396.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيسالم احمد صالح عبد8897182041342032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت394.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيسعدون نزهان عبد هللا حسين8898202041262033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيامير مجيد مهدي علواش8899242051200011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت370.0ايمن- الخارجيون تطبيقياحمد عبدهللا خلف محمد8900172051400003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيديانا حميد كامل حسين8901181942221009
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائياسماء احمد عناز عثمان8902181942189001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياميه طيب حمد حمد8903181942136002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيهدى صباح حمد شاكر8904181942236137

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيفدى محمد طه احمد8905181942189017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرواء ضيف حاتم محمد8906181942183041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399.0ثانوية العفاف للبناتاحيائينور خميس حميد خليفه8907182042251026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيماريا وضاح علي عبد8908182042162022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت377.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيزمن علي حسين عليوي8909202042250029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت373.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسعاد حيدر نجم عواد8910232042181013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت373.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمريم شاكر احمد علو8911182042260022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت373.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيعبير زياد مصحب حسين8912182042174033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت370.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسارة ابراهيم صالح عباس8913212042178116

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت368.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيانعام خضير عباس محسن8914182042214011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت368.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيتمارا سعدون احمد محمود8915182042219007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت367.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيمروه فالح علي محمد8916212042109078

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت367.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيسهى حسين محمود جاسم8917182042214023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت366.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيسجى صالح نعمه تركي8918182042168012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت365.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب طالل حبيب جاسم8919182042260012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0اعدادية المنزلة المختلطةاحيائيفاطمة محمد حسين طلب8920202042209003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشذى كريم لطيف خلف8921212042091102

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسفانه حاتم حمد احمد8922182042237042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيجنه بكر عبيد محمد8923182042262005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيايه عثمان عباس حميد8924182042383022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت363.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتبارك هيثم سعدي هالل8925182042194013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت360.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين احيائيعذراء عالوي حسين علوان8926182042361027

كلية اآلداب/جامعة تكريت417.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياسامه رسول سمير خلف8927182041045010

كلية اآلداب/جامعة تكريت374.0ثانوية العلم للبناتاحيائيهدى خلف جاسم خلف8928182042170081

كلية اآلداب/جامعة تكريت371.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيايه طالب هاشم ابراهيم8929202042119016

كلية اآلداب/جامعة تكريت366.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيقتيبة علي ابراهيم خلف8930182041059029

كلية اآلداب/جامعة تكريت365.0ثانوية العلم للبناتاحيائيحوراء اياد لطيف حمادة8931182042170027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبياسراء ثاير عثمان محمد8932212022243001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0اعدادية المشروع للبنينادبيمحمد حامد كزار جاسم8933232021010045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0اعدادية بابل للبناتادبيدعاء عادل حسن ديمي8934212022141009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيجوان زيدان خلف صالح8935181942225003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت404.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيكوثر فالح حسن حسين8936172042371240

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيسفيان محسن اسماعيل محمد8937172041028079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائياحمد موسى محمد قاسم8938172041360001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت371.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيايناس زبير غتران مجيد8939312042081020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائياالء احمد محمود خلف8940182042164004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيساجده فتحي علي سلطان8941202042250031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد صالح محمد ابراهيم8942122041022088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0ثانوية آشور للبناتاحيائيجنان رعد محمد اعوج8943182042243030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0ثانوية الرواد للبنيناحيائييوسف جمعه احمد كاظم8944122041024028
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيكرار جمعه احمد رضا8945172041066042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيابراهيم عبد الواحد خلف محمد8946182041145001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيعلي نعيم عبد االمير فرج8947122041170031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيمعمر صالل عبد الرحمن هزاع8948182041341039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم ناصر محمد8949172041098039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي فاضل حسن شهاب8950202041020049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت364.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد فراس موسى كاظم8951232041255111

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي عبد هللا حضار جاسم8952222041274039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0ثانوية آشور للبناتاحيائيفاتن فاضل درويش لجي8953182042243090

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت363.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد محمد شالش حبيب8954202041019009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائينواة وسام عبيد احمد8955182042264035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيهنوف صطام ربيع زحيمان8956182042265028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد علي غسان محمد علي احمد8957172041026131

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيابراهيم خليل خلف دخيل8958202041026001

كلية الطب/جامعة القادسية598.4ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس مكي محمد عبد الرضا8959242041053022

كلية الطب/جامعة القادسية597.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيآيات محمد حبل عبود8960232042077014

كلية الطب/جامعة القادسية597.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيهبه عادل كاظم مهدي8961242042103108

كلية الطب/جامعة القادسية597.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب هاشم عبد غافل8962242042121162

كلية الطب/جامعة القادسية597.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي ماجد نوري محيسن8963242041006057

كلية الطب/جامعة القادسية597.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد باقر رياض كاظم كصاد8964242041010116

كلية الطب/جامعة القادسية597.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين سعد كاظم وطب8965242042123028

كلية الطب/جامعة القادسية597.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور حسن راجي جالب8966242042120279

كلية الطب/جامعة القادسية597.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيقاسم محمد حسين محمد8967242041160020

كلية الطب/جامعة القادسية597.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد ستار جبار وادي8968242041010006

كلية الطب/جامعة القادسية597.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيصفا فاضل كاظم حداوي8969242042092081

كلية الطب/جامعة القادسية597.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينورة صالح خيون مسير8970242042220799

كلية الطب/جامعة القادسية596.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد علي ذياب فرحان8971242041003123

كلية الطب/جامعة القادسية596.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسرى راجح حسن علوان8972232042153114

كلية الطب/جامعة القادسية596.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيود فاضل دايخ شالل8973242042082081

كلية الطب/جامعة القادسية596.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم حسين8974242041062185

كلية الطب/جامعة القادسية596.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ احمد عوف لفته8975242042093167

كلية الطب/جامعة القادسية596.0اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد كريم حربي ابو هولة8976242041011006

كلية الطب/جامعة القادسية596.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب خالد مهدي أمين8977242042108073

كلية الطب/جامعة القادسية596.0ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل خالد محمد صاحب8978242041041076

كلية الطب/جامعة القادسية596.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء محمد مهدي صالح8979242042119004

كلية الطب/جامعة القادسية596.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعباس ضرغام كريم جاسم8980242041009081

كلية الطب/جامعة القادسية596.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء باسم عبد االمير عيال8981242042220193

كلية الطب/جامعة القادسية595.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيسناري فراس مهدي حلواص8982242042082045

كلية الطب/جامعة القادسية595.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير علي كشاش ممدوح8983242041027027

كلية الطب/جامعة القادسية595.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم عبد الحسن8984242041001286

كلية الطب/جامعة القادسية595.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين محمد غانم8985242042103091

كلية الطب/جامعة القادسية595.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسن علوان صخيل حسين8986242041071015

كلية الطب/جامعة القادسية595.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحمزة فارس موحان لفتة8987242041203088
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كلية الطب/جامعة القادسية595.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه علي جبر محسن8988242042121098

كلية الطب/جامعة القادسية595.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيامير شاكر الخير عبود8989242041010017

كلية الطب/جامعة القادسية594.6ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك حسين ياسر منذور8990242042084016

كلية الطب/جامعة القادسية594.4ثانوية المتميزيناحيائيحسين حيدر عبد االمير حبيب8991242041041030

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهبه محمد هدهود شعنون8992242042220815

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحسين علي عريان باصي8993242041200028

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيدعاء سالم إبراهيم شريف8994242042124062

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيطفوف حسين عبد األمير سلمان8995242042122108

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينة ماهر جالوي رحمن8996242042121167

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء علي حسين علي8997242042120012

كلية الطب/جامعة القادسية594.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيحوراء أمين طلب ايدام8998222042175051

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات كامل حسون راجي8999242042121021

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايمان حسن سامي عريبي9000242042121026

كلية الطب/جامعة القادسية594.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعلي حمزه حسن جاسم9001232041227018

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيمروة مؤيد حاتم مطرود9002242042121254

كلية الطب/جامعة القادسية593.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى حسن كافي جوده9003242042139091

كلية الطب/جامعة القادسية593.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيتبارك صباح عبد الحسن صياح9004242042081014

كلية الطب/جامعة القادسية593.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عادل كاطع صالح9005242042120123

كلية الطب/جامعة القادسية593.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب اسكندر حمزه فرحان9006242042120136

كلية الطب/جامعة القادسية593.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينور الزهراء جعفر شهيد علي9007242042149113

كلية الطب/جامعة القادسية593.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد سالم مخيف فرهود9008242041169039

كلية الطب/جامعة القادسية593.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمقتدى حبيب محمود حسين9009242041076127

كلية الطب/جامعة القادسية593.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور محمد كريم سعيد9010242042120288

كلية الطب/جامعة القادسية593.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه محمد سلمان ناصر9011242042100127

كلية الطب/جامعة القادسية593.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر عدنان دغيم دايخ9012242041003097

كلية الطب/جامعة القادسية593.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيبراق معتز عباس محمد9013242041003043

كلية الطب/جامعة القادسية592.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياواب فوزي جبوري علوان9014242041003037

كلية الطب/جامعة القادسية592.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيصادق جاسم حسين محمد9015242041160009

كلية الطب/جامعة القادسية592.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد باقر علي عبد محسن9016242041003217

كلية الطب/جامعة القادسية592.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه محمد جابر حمزه9017242042095122

كلية الطب/جامعة القادسية592.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيآيات عبد الهادي مع هللا محمود9018242042104003

كلية الطب/جامعة القادسية592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره محمد عباس هليوس9019242042114158

كلية الطب/جامعة القادسية592.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد قحطان خيون حمود9020242041003245

كلية الطب/جامعة القادسية591.8ثانوية المتميزاتاحيائينور احمد فليك عبود9021242042084092

كلية الطب/جامعة القادسية591.1ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باسم جبر رباط9022242041041080

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهالء عبد الرحمن عبد العباس بديوي9023242042220534

كلية الطب/جامعة القادسية591.0الخارجياتاحيائيهدير حسن كاظم عباس9024242042401080

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد سايل محمد عبد9025242041010122

كلية الطب/جامعة القادسية591.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد جهيد عبد الحسن9026222042321240

كلية الطب/جامعة القادسية591.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا صباح عباس حنون9027242041001147

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيهيام محمد صاحب حبيب9028242042120301

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء علي هويدي مطر9029242042104079

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه ظاهر عبد الساده خرباط9030242042124154

527 من 210صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيدره اسماعيل جواد كاظم9031242042136044

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيياسين عايد مغير هاشم9032242041005199

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية السنية للبناتاحيائياتقياء احمد عباس غالي9033242042102001

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينه حيدر هادي محي9034242042136077

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية السنية للبناتاحيائيهبه عيسى غازي فيصل9035242042102299

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيسجاد سلمان سوادي شوجة9036242041071034

كلية الطب/جامعة القادسية591.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد عبد الرحمن راهي عبد الحسين9037232041172013

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعبد الرحمن باقر محمود عزيز9038242041011043

كلية الطب/جامعة القادسية591.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبنين علي جبر جاسم9039242042124030

كلية الطب/جامعة القادسية590.8ثانوية المتميزيناحيائيوسام سامي فاضل علوان9040242041041114

كلية الطب/جامعة القادسية590.8ثانوية المتميزاتاحيائينور حسن عبد الكاظم محسن9041242042084096

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهبه ظفار هادي عبد الساده9042222042172163

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياصيل ظافر عبد االمير مظلوم9043242041003022

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية النيل للبناتاحيائيمريم محمد قاسم فنفون9044222042169094

كلية الطب/جامعة القادسية590.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمنتظر حميد عباس حمزة9045222041098194

كلية الطب/جامعة القادسية590.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزينب محمد عالوي حنتوش9046242042131032

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء خليل روكان مخيف9047242042119081

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد العظيم كريم علي9048242041074023

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمؤمل ميثم كاظم جوده9049242041074066

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين صفاء عبد الحسين عبد االمير9050242041003072

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينه مهدي غافل زويد9051242042120161

كلية الطب/جامعة القادسية590.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين علي عبد زيد جاسم9052242041034016

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيمريم ضياء فاضل حسين9053242042121259

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي حيدر شاكر عبد الزهرة9054242041035098

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرقية محمد مهدي ناجي9055242042103043

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد هللا حبيب جعفر محراث9056242041003145

كلية الطب/جامعة القادسية590.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائينورس قاسم كاظم حسون9057242042123170

كلية طب االسنان/جامعة القادسية590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه فؤاد جاسم محمد9058242042120233

كلية طب االسنان/جامعة القادسية589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى ماجد حميد عبد الحسين9059242042108132

كلية طب االسنان/جامعة القادسية589.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى جبار ناصر حسين9060242041003266

كلية طب االسنان/جامعة القادسية588.5ثانوية المتميزيناحيائيحسين صفاء عطيه علوان9061242041041032

كلية طب االسنان/جامعة القادسية588.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب وليد عباس رحمن9062242042121163

كلية طب االسنان/جامعة القادسية588.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب علي ارحيم برغوث9063242042101067

كلية طب االسنان/جامعة القادسية588.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة حيدر نوري نجم9064242042108099

كلية طب االسنان/جامعة القادسية588.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء كريم محمد جبر9065242042123053

كلية طب االسنان/جامعة القادسية588.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس عبد الحسن9066242042139069

كلية طب االسنان/جامعة القادسية587.6ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى علي حسين هاشم9067242041041100

كلية طب االسنان/جامعة القادسية587.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين يوسف مطر دلهم9068242042121055

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.8ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عبد الجبار بادي مطوح9069242042084067

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب عباس حمد دحام9070242042123102

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيبيداء حسين طارش مصيول9071242042100031

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمنتظر صالح دايم هليل9072242041012065

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد غانم عبد الزهره لعواص9073242041001017
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن عباس9074242041001299

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين حيدر جحيل ظاهر9075242041203060

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب جابر كريم فهد9076242042220393

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين علي حامد كريم9077242041011025

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيسجى صدام حسن جاسم9078242042120308

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء خير هللا كريم علي9079242042149049

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك نجم عبيد علوان9080242042121063

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0اعدادية نفر للبنيناحيائيعباس وليد محسن علي9081242041025028

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد سعدون علوان9082242042084038

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي محمد ماجد محمد9083242041003178

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيجنات يحيى شناوه علوان9084242042135022

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيمريم محمود عزيز عبود9085242042121262

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيرسل سالم عبد حمادي9086242042164014

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0اعدادية حلب للبناتاحيائينابلس جواد عبد الكاظم كمال9087242042107160

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير حسين كريم حمادي9088242041013014

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0ثانوية غزة للبناتاحيائينرجس جودي حسن جاسم9089242042097038

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرباب راضي حلواص مهوس9090242042136046

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهد رعد عبد االمير كاظم9091242042220525

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسرى حسن عبد الهادي خضير9092252042062811

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين حسن احمد9093242042220331

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0اعدادية النصر للبنيناحيائيميثم اركان عبد الهادي حسن9094242041064061

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيزياد مخلص عطية حسين9095242041203113

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشهالء سالم جاسم عبد9096242042119119

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبلسم حميد شاكر طراد9097242042120035

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمنار احمد هليبص علي9098242042120258

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم عبد االله عبد االمير9099242042092102

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيجواد محمد حسين حمد9100212041268010

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير عصام صبيح جواد9101252041031073

كلية طب االسنان/جامعة القادسية582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى منير عبد الحسين سعيد9102252042100583

كلية طب االسنان/جامعة القادسية582.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكرار احمد عبد الساده جبار9103252041045136

كلية الصيدلة/جامعة القادسية684.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمه حسن غانم جريود9104241942135033

كلية الصيدلة/جامعة القادسية591.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك غازي حاتم فارس9105232042304062

كلية الصيدلة/جامعة القادسية590.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم عباس9106242042121112

كلية الصيدلة/جامعة القادسية590.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيامنه غالب حمزه حسن9107242042149011

كلية الصيدلة/جامعة القادسية590.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل قاسم عبد الحسن جبار9108242042119067

كلية الصيدلة/جامعة القادسية590.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين عواد مطلك عطيه9109242042102066

كلية الصيدلة/جامعة القادسية590.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعبير عباس شايع سحور9110242042220576

كلية الصيدلة/جامعة القادسية590.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء راسم كاظم كريدي9111242042220342

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيغفران مرتضى محمد رضا9112242042120210

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيالهام حسن جبر غانم9113242042121013

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء رشيد متعب حسين9114242042095069

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0اعدادية النور للبناتاحيائيازهار صالح صاحب حسن9115242042095002

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى عباس عيدان سعد9116242041011075
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد ماجد نعمه طواش9117242041006003

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيبنين حسين عبد هللا طليع9118242042135016

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيشهد اسامه حبيب عبد9119242042104112

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيسبأ عبد الحمزه داخل جبر9120242042122087

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيدعاء صفاء جبار محيسن9121242042120082

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء ضياء عبد غازي9122242042111049

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيغدير مسلم ناجي حسين9123242042111091

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحازم فالح عراك نوري9124262041010026

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى راضي محسن عوده9125242042220755

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحنان علي حسين جواد9126242042169023

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا حسين9127242042110093

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبراق هاني عباده عوده9128242042103018

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحبيب مظاهر حبيب حسن9129242041001045

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات امير صالح مهدي9130242042102022

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0ثانوية العدل المختلطةاحيائيجواد كاظم فليح حسن9131242041161003

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس رزاق عباس احمد9132242041001136

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفرقان ضياء جبار فضل9133232042271628

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرتاج عبد الصاحب محمد عبد جبر9134242042121090

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء تحسين محمد علي حميد9135242042121109

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقيه حسين عارف عبد الحسين9136242042120105

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيمروه صفاء شاكر راضي9137242042082066

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيبنين عدنان حسين جاسم9138232042187008

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0ثانوية غزة للبناتاحيائيضحى كاظم لفته حسن9139242042097029

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين سعد كاطع عبد علي9140232042077033

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء فاهم مطلك جاسم9141242042122064

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.5ثانوية المتميزاتاحيائيزينب يوسف محمد عبود9142252042074046

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيصاحب محمد كاظم علي9143242041204070

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0ثانوية عدن للبناتاحيائيكوثر مصلح مالك صالح9144232042076075

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد ابراهيم عبد حافظ9145242041001006

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين حسام رحمن عطيه9146242041203059

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل قاسم جياد عبد هللا9147242042120097

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء قتيبه عباس محمد9148232042154024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية462.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسنين احمد جاسم سلمان9149242051001016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية461.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمحمد سامي لعواس دوخي9150242051006018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية460.0ثانوية انوار الدغارة االهلية المختلطةتطبيقيعمار شمران تكليف حسين9151242051170001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية456.0الخارجيونتطبيقيعبد هللا عبد العظيم يوسف درويش9152232051400042

قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية512.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمنتظر بشير عباس طه9153242041006077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية492.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب حسن منسي بصيص9154222042153207

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية491.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر علي مطر عبادي9155242041062058

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية440.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيتقى مهند احمد شامخ9156242052108005

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية429.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين ميثم رحيم شغاتي9157282051006046

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية422.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيعلي عادل رضا عبد هللا9158162051350023

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية409.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي ماجد حسن حمد9159272051154155
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرقيه مشتاق طالب مدلول9160242042103045

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية537.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل نعيم غالي حسين9161242042220275

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية532.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعقيل محمد عبد النبي داغر9162162041094032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية530.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات فالح عدنان غانم9163242042120024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية530.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيسالم عقيل سالم عبد الزهره9164162051301041

كلية العلوم/جامعة القادسية541.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنيناحيائيمحمد فراس محمد مهدي9165242041031031

كلية العلوم/جامعة القادسية510.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد هاني شباط فتان9166242041038007

كلية العلوم/جامعة القادسية508.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيمحمد أدريس علي فقي محمد9167202041365011

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى كاظم شالل صاحب9168242042220485

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء عبد الهادي شهيد حسين9169252042062325

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيسري ابراهيم خلف حسن9170182041335037

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن حازم محمود علي9171172041008178

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايالف باسم عبد الساده هادي9172232042109015

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمة صالح موسى حسن9173272042062081

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك علي حسين علي9174242042118027

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم عبيد جابر تايه9175242042095133

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسن9176242042103053

كلية العلوم/جامعة القادسية478.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعبد هللا ستار جبار كريم9177242041019027

كلية العلوم/جامعة القادسية476.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيرواء راضي سلمان هميم9178242042112029

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء حميد ناصر حسين9179242042220197

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ماجد راسم جبار9180242042095079

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين فالح فرج زباله9181242041016027

كلية العلوم/جامعة القادسية471.9ثانوية المتميزاتاحيائيمينا محمد حبيب كاظم9182242042084086

كلية العلوم/جامعة القادسية471.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرنا إبراهيم ليلو جاسم9183242042118043

كلية العلوم/جامعة القادسية469.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء جواد عبدالكاظم عبود9184242042117064

كلية العلوم/جامعة القادسية468.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيمهدي علي رحمان بيرك9185212041270064

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء هاشم عبيد بديوي9186242042118072

كلية العلوم/جامعة القادسية466.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتقى عباس عبد الهادي خضر9187252042101053

كلية العلوم/جامعة القادسية465.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمنتظر فليح عبد الحمزه هادي9188252041048023

كلية العلوم/جامعة القادسية465.0ثانوية الهالل المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن عجه طحيور9189292041155012

كلية العلوم/جامعة القادسية464.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب كريم حمزه مزيد9190242042139088

كلية العلوم/جامعة القادسية463.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحنين احمد عبد االله نجم9191252042170157

كلية العلوم/جامعة القادسية451.0اعدادية العراق للبنينتطبيقياكرم مخلص جميل نعمة9192241951024001

كلية العلوم/جامعة القادسية449.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيرقية بهاء وناس عطيه9193242052108009

كلية العلوم/جامعة القادسية447.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيآمنه حيدر عبد االمير زبالة9194242052104001

كلية العلوم/جامعة القادسية430.0اعدادية التآخي للبنينتطبيقياحمد لفته عباس جبر9195241951029002

كلية العلوم/جامعة القادسية401.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي احمد سالم فزاع9196242051064024

كلية العلوم/جامعة القادسية388.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيذرى ثامر يحيى حميد9197242052121012

كلية العلوم/جامعة القادسية384.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد نجاح علوان ربيط9198282051151065

كلية العلوم/جامعة القادسية376.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمنتظر سالم علي شريف9199262051033064

كلية العلوم/جامعة القادسية376.0الخارجيونتطبيقياحمد احسان صاحب حسن9200242051400002

كلية العلوم/جامعة القادسية374.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيسجاد فليح حسن دخيل9201222051300163

كلية العلوم/جامعة القادسية373.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيمنصور مصحب موجد عواد9202232051013017
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كلية العلوم/جامعة القادسية372.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد شاكر فوزان ناهي9203282051151328

كلية العلوم/جامعة القادسية372.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس ماجد مال هللا راهي9204242051001041

كلية العلوم/جامعة القادسية372.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمنتظر كريم نعمه صالح9205282051012097

كلية العلوم/جامعة القادسية371.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيعبد الزهره نعمان عبد الساده عبد الزهره9206232051038023

كلية العلوم/جامعة القادسية365.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد باسم فالح حسن9207282051151624

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية495.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياحمد غزاي جاسم غانم9208241941069004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية436.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء كمال حسين صيهود9209242042093050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية436.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسن خشان حبان9210242042093140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية433.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيكرار حمزه نايف دويح9211232041038051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية428.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمرتضى مكي صالح مهدي9212242041071090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية431.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيامير عقيل حيدر نعمة9213242051062018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية392.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عقيل فرحان عزيز9214232051252002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية377.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعباس نبيل سكران ساجت9215242051062057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية365.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار هادي كريم ظاهر9216242051203062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية361.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيامير محمد كاظم خلف9217242051203027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية361.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمحمد كاظم خريبط صالح9218162051307030

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية534.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر كريم حمزه9219252042101084

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية533.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمنار عماد حسين داود9220132042091106

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية523.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمريم محمد مهدي حسين9221242042124168

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية520.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائينادين رمزي شناوه جبر9222222042168058

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية415.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحيدر احمد كريم حسين9223292051153093

كلية القانون/جامعة القادسية432.0اعدادية الشامية للبنينادبيامجد حميد خالد شعالن9224242021015006

كلية القانون/جامعة القادسية431.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعامر كريم جبير حسون9225242021019016

كلية القانون/جامعة القادسية429.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيتبارك رائد سعيد عليوي9226242022122012

كلية القانون/جامعة القادسية427.0اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد قيصر علوان هداي9227242021018005

كلية القانون/جامعة القادسية427.0ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيحوراء عدي مشير رضا9228242022092001

كلية القانون/جامعة القادسية425.0اعدادية النور للبناتادبيفاطمه علي مطرود مشكور9229242022095039

كلية القانون/جامعة القادسية425.0اعدادية ميسلون للبناتادبينور الهدى حيدر كامل عباس9230242022106069

كلية القانون/جامعة القادسية424.0الخارجياتادبيزهراء كريم عبد غافل9231242022401027

كلية القانون/جامعة القادسية424.0اعدادية غماس للبنينادبيسجاد عبد الكاظم حسين موجد9232242021016029

كلية القانون/جامعة القادسية424.0اعدادية الشامية للبنينادبيمصطفى صباح عبد الحسن صياح9233242021015068

كلية القانون/جامعة القادسية423.0اعدادية الجواهري للبنينادبيسجاد عباس غضبان عطية9234242021018031

كلية القانون/جامعة القادسية423.0اعدادية الكرامة للبنينادبيغيث عالء وزير خضير9235242021004065

كلية القانون/جامعة القادسية422.0اعدادية الدغارة للبناتادبيافراح ناظم عبد االمير ياسين9236242022124002

كلية القانون/جامعة القادسية422.0اعدادية المصطفى للبنينادبيجاسم رسول جبر كاظم9237242021017019

كلية القانون/جامعة القادسية421.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيضحى ناظم كريم مخيف9238242022139027

كلية القانون/جامعة القادسية421.0ثانوية المعالي االهلية للبنينادبيمحمد نضال كاطع حمادة9239242021056010

كلية القانون/جامعة القادسية420.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيياس علي محمد عباس9240242021202083

كلية القانون/جامعة القادسية420.0اعدادية السنية للبناتادبيايات احمد صالح غالي9241242022102009

كلية القانون/جامعة القادسية417.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيمسار عمار حياوي راضي9242242022122046

كلية القانون/جامعة القادسية417.0اعدادية النصر للبنينادبيليث كامل عاجل سعيد9243242021064018

كلية القانون/جامعة القادسية417.0اعدادية الكوثر للبناتادبينور الهدى علي محمد عبد9244242022108040

كلية القانون/جامعة القادسية416.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي راضي عبد السادة خشان9245242021024012
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كلية القانون/جامعة القادسية414.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين حامد عبد الحسين مهدي9246242021004019

كلية القانون/جامعة القادسية412.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد وليد كاظم حسين9247242021019028

كلية القانون/جامعة القادسية410.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد سالم بناي محمد9248242021030045

كلية القانون/جامعة القادسية408.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتادبياالء راقم عبد االئمه وجر9249242022192001

كلية القانون/جامعة القادسية406.0اعدادية السنية للبناتادبيهدى فارس كريم راضي9250242022102082

كلية القانون/جامعة القادسية405.0اعدادية ميسلون للبناتادبيشهد مجيد عوزان جبار9251242022106044

كلية القانون/جامعة القادسية404.0اعدادية ميسلون للبناتادبيغيد اسامة فاضل علوان9252242022106048

كلية القانون/جامعة القادسية402.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيمرتضى محمد داخل سلطان9253242021205027

كلية القانون/جامعة القادسية401.0اعدادية غماس للبنينادبيياسر صفاء جابر هادي9254242021016079

كلية القانون/جامعة القادسية401.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيليث سمير باقر سعيد9255242021212025

كلية القانون/جامعة القادسية400.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحيدر عالء عبد الحميد ابراهيم9256242021018026

كلية القانون/جامعة القادسية398.0اعدادية المصطفى للبنينادبيرسول عظيم ناصر حسن9257242021017032

كلية القانون/جامعة القادسية398.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينادبيامير حيدر عبد الكاظم جاهل9258242021031002

كلية القانون/جامعة القادسية397.0اعدادية الكرامة للبنينادبيسجاد كريم عبيس راضي9259242021004042

كلية القانون/جامعة القادسية397.0ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد ماجد هاتف مهدي9260242021040049

كلية القانون/جامعة القادسية397.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيباقر صالح محسن علوان9261242021038012

كلية القانون/جامعة القادسية493.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشمس الضحى طالب حسن حربي9262242042124121

كلية القانون/جامعة القادسية455.0اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك سامي حسين لفته9263242042095034

كلية القانون/جامعة القادسية419.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقياحمد رزاق شمران حسين9264242051062006

كلية القانون/جامعة القادسية419.0ثانوية التراث األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين فاضل كريم9265242051043013

كلية التمريض/جامعة القادسية576.0اعدادية السرور للبناتاحيائياسيا عادل كاظم نعمه9266242042085002

كلية التمريض/جامعة القادسية569.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد الباقر ماجد مرجون عبود9267242041062141

كلية التمريض/جامعة القادسية568.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن جليل حنون عبد هللا9268242041076025

كلية التمريض/جامعة القادسية565.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعلي باسم عبد هللا عصفور9269242041028041

كلية التمريض/جامعة القادسية565.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيكوثر قاسم ظاهر عبد9270242042082064

كلية التمريض/جامعة القادسية565.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد دابي9271242042111042

كلية التمريض/جامعة القادسية564.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم نعمه جابر سالم9272242041001283

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريام جبار رحيم موسى9273242042114113

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0اعدادية السنية للبناتاحيائيشهد حيدر ناجي جواد9274242042102201

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيصفا كاظم مهدي كايم9275242042220551

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء نعمه مالك جواد9276242042130076

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيفاطمة ياسين عبيس ويسي9277242042130122

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية405.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى خالد طالب شباده9278242041034056

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية405.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي اكبر أكرم يوسف محمود9279112041018083

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية402.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن عبد جاسم9280242042220328

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية397.0الخارجياتاحيائيبنين علي عبد الرضا عبد الحسين9281242042401016

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية393.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهبه قاسم هادي عزال9282242042106230

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية393.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيغفران ارحيم حسن جبار9283242042152011

كلية الزراعة/جامعة القادسية369.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائينور الهدى عبد االمير عبد الحمزه كاظم9284242042167028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية429.0ثانوية الرواد المختلطةادبيعباس قاسم عيسى خشان9285241921020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد خليل برهان دبعون9286232021006043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية384.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين عبد الستار كاظم حسن9287242021018020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية377.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيامير سامي عبد الحسين جاسم9288242021202012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية372.0اعدادية السنية للبناتادبيرواسي اسماعيل عبد الرضا علي9289242022102035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية372.0اعدادية الدغارة للبناتادبيفضه مؤيد حاتم علي9290242022124046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية370.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى جاسم جبار حميدي9291242021004079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية369.0اعدادية ميسلون للبناتادبيدمع زينب عبد الحسن طه ياسر9292242022106016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية363.0اعدادية االندلس للبنينادبيسجاد تركي مدلول نكار9293232021042010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية362.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيساره صفاء سعدون علي9294242022220056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية360.0اعدادية الشامية للبنينادبيعباس ميري عبد جاسم9295242021015033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد احمد حمزه بالل9296241941028055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيفالح حسن هادي عبد9297241941015105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية418.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي سعد غضبان هلول9298242041005115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية394.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين مكي راجي حميدي9299242041010053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية393.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيامل رزاق رحيم عبود9300242042124017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية391.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيلقاء فاضل زوير راضي9301242042078018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية391.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين عباس وحيد عسكر9302242041062047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية384.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيياسر علي حميد كاظم9303252041008294

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية384.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحنين رحيم محمد هاشم9304242042123044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية382.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر محمد عوض عمران9305242041062027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية376.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك كريم حمزة حمادي9306242042115018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية376.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمصطفى خضير عباس كاظم9307242041202130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية375.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي حمير عبد االمير9308242042110056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية370.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينغم عبد العظيم خلخال جميل9309242042094116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية361.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيجابر قاسم فنجان فارس9310242051203033

كلية التربية/جامعة القادسية536.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه حبيب عبد مظلوم9311232022109050

كلية التربية/جامعة القادسية529.0ثانوية التحرير للبناتادبيمسره قاسم شاكر عبد الحسين9312242022101038

كلية التربية/جامعة القادسية509.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيام البنين حسين دينار عطيه9313232022077003

كلية التربية/جامعة القادسية507.0اعدادية عفك للبنينادبيعمار رافد كاظم جواد9314242021011021

كلية التربية/جامعة القادسية488.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيعباس علي براز عاشق9315242021007026

كلية التربية/جامعة القادسية485.0اعدادية الفردوس للبناتادبياديان جواد كاظم صكبان9316242022119001

كلية التربية/جامعة القادسية483.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزينب نعمان هنو ساهي9317242022105023

كلية التربية/جامعة القادسية481.0اعدادية الشامية للبنينادبيمصطفى سليم خليل اسماعيل9318242021015067

كلية التربية/جامعة القادسية480.0ثانوية التحرير للبناتادبينبأ حيدر سرحان جبار9319242022101039

كلية التربية/جامعة القادسية477.0ثانوية الخلود للبناتادبيحوراء صباح حسين عبد9320232022137009

كلية التربية/جامعة القادسية474.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيهناء شاكر كاظم عباس9321232022145038

كلية التربية/جامعة القادسية474.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسن هاتف محسن الطيف9322242021033007

كلية التربية/جامعة القادسية470.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء احمد موسى مالغي9323242022108011

كلية التربية/جامعة القادسية465.0اعدادية الدغارة للبناتادبيمروه هشام صاحب حسن9324242022124047

كلية التربية/جامعة القادسية462.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء قاسم ثامر ناصر9325242022134026

كلية التربية/جامعة القادسية460.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيمالك رضا كامل ليلو9326242022122047

كلية التربية/جامعة القادسية457.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر علي هادي هجار9327252021025020

كلية التربية/جامعة القادسية454.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبياحمد عبد الكاظم جبار حمزه9328242021019002

كلية التربية/جامعة القادسية448.0اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه سعد عبد االمير ياسين9329242022124041

كلية التربية/جامعة القادسية445.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيزيد صاحب لفته طرخان9330251921122066

كلية التربية/جامعة القادسية440.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن خضير ريكان عواد9331292021001029
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كلية التربية/جامعة القادسية439.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب عبدالرضا عاجل صالح9332242022124029

كلية التربية/جامعة القادسية436.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حيدر عبد االمير عبادي9333292022056019

كلية التربية/جامعة القادسية433.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة جاسم محمد حرف9334242022115062

كلية التربية/جامعة القادسية430.0اعدادية دمشق للبناتادبيبنين حيدر زغير شالل9335242022121009

كلية التربية/جامعة القادسية428.0اعدادية الديوانية للبنينادبيحسين علي عبيد كيطان9336242021028007

كلية التربية/جامعة القادسية428.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء عالوي فرهود حسين9337242022106030

كلية التربية/جامعة القادسية427.0ثانوية الكندي للبنينادبيحسين غانم مجهول مندول9338242021040013

كلية التربية/جامعة القادسية425.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيذرى محسن ياسر منذور9339232022077008

كلية التربية/جامعة القادسية421.0اعدادية واسط للبناتادبيفاطمه حيدر جبر حمزة9340252022066037

كلية التربية/جامعة القادسية420.0ثانوية النور للبناتادبياستبرق عبداالمير محمد لفته9341292022093010

كلية التربية/جامعة القادسية420.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيعباس شهيد عبد الواحد جابر9342292021105017

كلية التربية/جامعة القادسية417.0اعدادية الحمزة للبنينادبيسجاد باسل حسن باعي9343242021010018

كلية التربية/جامعة القادسية417.0اعدادية الزهراء للبناتادبياحالم مانع علي حسون9344232022109003

كلية التربية/جامعة القادسية413.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء خير حواس متعب9345242022094021

كلية التربية/جامعة القادسية411.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيسجاد فارس ظاهر عطية9346242021019014

كلية التربية/جامعة القادسية410.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزهراء رائد رشيد عبد الزهرة9347242022081009

كلية التربية/جامعة القادسية408.0اعدادية الكرامة للبنينادبيسيف علي نعمة خشان9348242021004045

كلية التربية/جامعة القادسية405.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيعلي محان هويدي كاظم9349242021200029

كلية التربية/جامعة القادسية404.0اعدادية الشامية للبنينادبيعلي غالب مهدي سوادي9350242021015046

كلية التربية/جامعة القادسية403.0اعدادية الرباب للبناتادبيساره احمد خضير عبد الحسن9351242022094026

كلية التربية/جامعة القادسية402.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمؤمل محمد عاجل حسون9352242021017059

كلية التربية/جامعة القادسية400.0اعدادية التآخي للبنينادبيرحيم صاحب نور علي9353242021029016

كلية التربية/جامعة القادسية399.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيرقيه كفاح فارس بريت9354292022160038

كلية التربية/جامعة القادسية398.0اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد صالح مهدي حسين9355252021027073

كلية التربية/جامعة القادسية393.0ثانوية الكندي للبنينادبيعلي كاظم فليح راضي9356242021040034

كلية التربية/جامعة القادسية389.0اعدادية دمشق للبناتادبيمريم حيدر عزيز عبد هللا9357242022121049

كلية التربية/جامعة القادسية385.0اعدادية الدغارة للبنينادبيحسن حيدر طالب حمود9358242021008011

كلية التربية/جامعة القادسية375.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزينب رياض ثامر سعيد9359242022122030

كلية التربية/جامعة القادسية375.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحمزة حيدر مايع بلجت9360242021019010

كلية التربية/جامعة القادسية375.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمصطفى محمد رحيم عبد هللا9361152021072226

كلية التربية/جامعة القادسية374.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينب علي عبيس محمد9362232022077017

كلية التربية/جامعة القادسية513.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب اركان عطيه دوهان9363232042109095

كلية التربية/جامعة القادسية497.0اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك قاسم عبد هادي9364242042102078

كلية التربية/جامعة القادسية493.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات معين عبد المنعم يوسف9365242042120028

كلية التربية/جامعة القادسية484.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب عالء ناصر كشاش9366242042119104

كلية التربية/جامعة القادسية483.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب جميل نور حسن9367242042220397

كلية التربية/جامعة القادسية482.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير زياره عبد الحسين جبر9368242042134161

كلية التربية/جامعة القادسية481.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيزينب علي جبر مطر9369242042192014

كلية التربية/جامعة القادسية478.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفرقان حميد كريم راهي9370292042067039

كلية التربية/جامعة القادسية473.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي لطيف عبيد حمزه9371242041027199

كلية التربية/جامعة القادسية470.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك مهدي كاظم حمادي9372232042145030

كلية التربية/جامعة القادسية469.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء علوان عباس محسن9373292042050076

كلية التربية/جامعة القادسية463.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيغفران علي كامل جميل9374242042120209
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كلية التربية/جامعة القادسية463.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيصفاء ناصر باشي نشعان9375242042149074

كلية التربية/جامعة القادسية463.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين محمد كاظم جاسم9376242042220148

كلية التربية/جامعة القادسية462.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا ضياء جبر حساب9377242041002074

كلية التربية/جامعة القادسية462.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينور احسان علوان ناصر9378242042149112

كلية التربية/جامعة القادسية462.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسنين عبدهللا عوده كاظم9379242041003062

كلية التربية/جامعة القادسية461.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائياحمد فائق اسماعيل كنيهر9380242041028006

كلية التربية/جامعة القادسية460.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينرجس محمد غاوي عيدان9381232042077130

كلية التربية/جامعة القادسية454.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرؤى طالب هالل سهل9382242042103034

كلية التربية/جامعة القادسية453.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيايمان سامي عبيد شجيري9383242042104019

كلية التربية/جامعة القادسية452.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه احمد شريف منديل9384242042106176

كلية التربية/جامعة القادسية449.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عباس خضير9385242041010096

كلية التربية/جامعة القادسية448.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء شايع كاظم محيسن9386242042106092

كلية التربية/جامعة القادسية448.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكاظم فاضل جابر علوان9387242041036120

كلية التربية/جامعة القادسية446.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد عمار ذرب9388242042082028

كلية التربية/جامعة القادسية445.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياسماء سالم جبر جواد9389232042271028

كلية التربية/جامعة القادسية444.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ضياء كريم حسن9390242042095073

كلية التربية/جامعة القادسية444.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيريام علي جالب فرمان9391242042110036

كلية التربية/جامعة القادسية441.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم حمزه ياس امجاري9392242042134185

كلية التربية/جامعة القادسية441.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل حيدر عبد حمزه9393242042118038

كلية التربية/جامعة القادسية441.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حسوني حسين قمر9394292042094025

كلية التربية/جامعة القادسية439.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حسن راضي9395292042088019

كلية التربية/جامعة القادسية438.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيياسر محمد حمدان زبيد9396242041018110

كلية التربية/جامعة القادسية438.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيهمام احمد عبد دويج9397242041063080

كلية التربية/جامعة القادسية437.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفواطم عبد الحليم حاشوش سفاح9398242042120240

كلية التربية/جامعة القادسية436.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعز الدين حسين نوري هضمان9399232041017090

كلية التربية/جامعة القادسية436.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه جاسم علوان جحيل9400242042118041

كلية التربية/جامعة القادسية433.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيعلي حسين علي كاظم9401242041211050

كلية التربية/جامعة القادسية432.0اعدادية السنية للبناتاحيائينور الهدى مصطفى محسن كردي9402242042102287

كلية التربية/جامعة القادسية431.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى رحيم راهي موسى9403242042220756

كلية التربية/جامعة القادسية429.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشيماء حسن فضل جبار9404242042220540

كلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الحسين جياد9405242051006009

كلية التربية/جامعة القادسية463.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزهراء فراس امير احمد9406242052220101

كلية التربية/جامعة القادسية445.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد هيضل صالح جاسم9407242051216040

كلية التربية/جامعة القادسية443.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيايه عقيل مسلم جبار9408241952104007

كلية التربية/جامعة القادسية430.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسن محسن جديح عبود9409292051002025

كلية التربية/جامعة القادسية403.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقياحمد حيدر كريم جازع9410292051156008

كلية التربية/جامعة القادسية388.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيحسين علي جاسم جالوي9411242051207021

كلية التربية/جامعة القادسية387.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينور حيدر كاظم مكي9412242052104026

كلية التربية/جامعة القادسية387.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقينبأ فارس شالل محمد9413242052123058

كلية التربية/جامعة القادسية378.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزهراء ماجد موسى جبر9414242052123029

كلية التربية/جامعة القادسية376.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيايناس ناظم عيال ديان9415242052104003

كلية التربية/جامعة القادسية375.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيفالح زغير علوان جعيالن9416292051156163

كلية التربية/جامعة القادسية371.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيحسين جمال خنطيل جبار9417242051207018
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كلية التربية/جامعة القادسية363.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينور الهدى قاسم فرج سوادي9418242052104025

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية370.0ثانوية السنبلة للبناتادبيمريم عيسى محمد مهدي9419242022135025

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية396.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائياصيل مجيد جاسم محمد9420242042124014

كلية اآلداب/جامعة القادسية401.0اعدادية السنية للبناتادبيابتهال نعيم عليوي حمزه9421242022102001

كلية اآلداب/جامعة القادسية375.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيحنين مجيد عبد الحسن جابر9422242022122018

كلية اآلداب/جامعة القادسية368.0اعدادية الكوثر للبناتادبيجمانه شاكر ريسان دخيل9423242022108010

كلية اآلداب/جامعة القادسية403.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى محمد علوان كاظم9424242042120277

كلية اآلداب/جامعة القادسية397.0ثانوية الجنان للبناتاحيائيبنين جبار شمران فضل9425242042079006

كلية اآلداب/جامعة القادسية395.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عدنان ملحان جبار9426242042134036

كلية اآلداب/جامعة القادسية387.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيهبه كريم غبن حسين9427242042122147

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية382.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيهاله رشاد عبد زيد كاظم9428272042084059

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية374.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيمنتهى سوادي عبود حسون9429292042077031

كلية االثار/جامعة القادسية484.0الخارجياتادبيفاطمه حسين علي حدود9430232022401101

كلية الطب/جامعة االنبار598.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمهند محمد حميد حمادي9431192041001102

كلية الطب/جامعة االنبار598.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيامنه رياض حسن حومد9432192042208009

كلية الطب/جامعة االنبار598.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيهارون حامد حاتم محمد9433192041007163

كلية الطب/جامعة االنبار597.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائياحمد كمال عبد حنش9434192041110005

كلية الطب/جامعة االنبار597.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيرشا مروان الحج عبد العزيز9435192042133018

كلية الطب/جامعة االنبار597.0اعدادية هيت للبناتاحيائيهيام فضيل صبار نجرس9436192042196114

كلية الطب/جامعة االنبار597.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيساره فهيم عفريت رزيك9437192042170011

كلية الطب/جامعة االنبار597.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيليث حامد عبيد حسين9438192041316024

كلية الطب/جامعة االنبار597.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيايمان يوسف ذياب حسين9439312042054006

كلية الطب/جامعة االنبار597.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعثمان احمد رجب عبد9440192041007092

كلية الطب/جامعة االنبار597.0اعدادية بروانة للبنيناحيائياكثم ناظم جاسم محمد سعيد9441192041067007

كلية الطب/جامعة االنبار597.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحسن فالح حسن محمود9442192041001031

كلية الطب/جامعة االنبار596.4ثانوية الرمادي للبنيناحيائيغيث سعد خليفه حمد9443192041001076

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيضي صالح مهدي صالح9444192042198056

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد نوري خليفه حمد9445192041032047

كلية الطب/جامعة االنبار596.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيهيام هادي مشلح اسود9446192042316042

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد خليل علي بردي9447192041007128

كلية الطب/جامعة االنبار596.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيالمعتصم باهلل نبيل ياسين جمعه9448192041298002

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيوسيم عبد السالم خليف حمد9449192041007169

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد هللا قفطان كافي عبد9450192041060029

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمرتضى فهيم عناز حمد9451192041015068

كلية الطب/جامعة االنبار596.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياحمد اركان حميد مركب9452192041316001

كلية الطب/جامعة االنبار596.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائياستبرق عماد عواد جاسر9453192042284002

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينورس خليل علي سالم9454192042370250

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمحمد فواز حماد صالح9455192041003071

كلية الطب/جامعة االنبار595.4اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهدى راتب جميل احمد9456192042370265

كلية الطب/جامعة االنبار595.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه خليل ابراهيم نصيف9457192042189074

كلية الطب/جامعة االنبار595.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد مهنا9458192041114096

كلية الطب/جامعة االنبار595.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد مزهر ضاحي خلف9459192041007019

كلية الطب/جامعة االنبار595.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيانتظار احمد سمير ضاحي9460192042133009
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كلية الطب/جامعة االنبار595.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد عبدالرزاق طلحه عبدالجبار9461192041316028

كلية الطب/جامعة االنبار595.0اعدادية العال للبناتاحيائيساره شاكر حماد علي9462192042156044

كلية الطب/جامعة االنبار594.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيساره محمود نايف عرميط9463192042185039

كلية الطب/جامعة االنبار594.0اعدادية العال للبناتاحيائيانفال جالي فهد رمضان9464192042156012

كلية الطب/جامعة االنبار594.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيامير ماجد محمد خلف9465192041007029

كلية الطب/جامعة االنبار594.0اعدادية العال للبناتاحيائيسارة صادق مال مرعي9466192042156043

كلية الطب/جامعة االنبار594.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيغيث محمد عوده سلمان9467192041026043

كلية الطب/جامعة االنبار594.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيزينب عبدالرحمن يونس حسن9468192042316014

كلية الطب/جامعة االنبار594.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه عبدالجبار كامل عبدالرزاق9469192042197038

كلية الطب/جامعة االنبار593.8ثانوية االنبار للبناتاحيائيضحى خليل محمد سعيد مخلف9470192042153065

كلية الطب/جامعة االنبار593.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيلينه انور طحير منادي9471312042063092

كلية الطب/جامعة االنبار593.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم حامد خلف9472192041114064

كلية الطب/جامعة االنبار593.0اعدادية هيت للبناتاحيائيشيماء عادل فرحان صالح9473192042196067

كلية الطب/جامعة االنبار593.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد قيس طارق حمد9474192041026013

كلية الطب/جامعة االنبار593.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيانس سليمان خلف عبد هللا9475192041114019

كلية الطب/جامعة االنبار593.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبدالسالم معن ناجي مركب9476192041316016

كلية الطب/جامعة االنبار592.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيابراهيم عدنان محمد حسين9477192041003001

كلية الطب/جامعة االنبار592.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيكوثر حميد خلف حسين9478192042243051

كلية الطب/جامعة االنبار592.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيافنان صديق عبداللطيف فواز9479192042197005

كلية الطب/جامعة االنبار592.0النصر النموذجية للبنيناحيائياسامه نوري عبود حمود9480312041024024

كلية الطب/جامعة االنبار592.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد ياس خضر سلمان9481192041065033

كلية الطب/جامعة االنبار592.0اعدادية الروافد للبناتاحيائينورهان قاسم محمدجميل عبدالعزيز9482192042198083

كلية الطب/جامعة االنبار592.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهد محمد صالح عويد9483192042198050

كلية الطب/جامعة االنبار592.0ثانوية شايسته للبناتاحيائياستبرق خالد محمد عرنوص9484312042039002

كلية الطب/جامعة االنبار591.9ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحسن طارق امين ساجر9485192041001030

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد نجم عبيد جاسم9486192041001092

كلية الطب/جامعة االنبار591.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيحنين عامر عبدالواحد عبدالرزاق9487192042198021

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح جاسم حمادي9488192041114088

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيساره حسن علي محمود9489192042217071

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينور حسن لطيف علي9490212042294198

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيانفال حميد جوير خلف9491192042263005

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائينور الدين صالح بتال حوران9492312041070186

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرغد جمعه هالل زغير9493312042081063

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيزهراء صالح عواد سلمان9494192042298007

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيالحسين ظافر فخري عبدالقادر9495192041298001

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيمريم محمد علي حسين9496192042153078

كلية الطب/جامعة االنبار591.0اعدادية العال للبناتاحيائيزينب عمر شاكر محمود9497192042156040

كلية الطب/جامعة االنبار591.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيهديل محمود حميد ابراهيم9498192042199048

كلية الطب/جامعة االنبار591.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد الحليم احمد خلف محمد9499192041032026

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيثروت احمد عبد الرزاق خلف9500192042160027

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائياسراء خليل فتيخان هراط9501192042202002

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائياسيل خالد ابراهيم حمد9502192042140003

كلية الطب/جامعة االنبار591.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيرسل اسعد يوسف تهلوك9503192042250005
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كلية الطب/جامعة االنبار590.3ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعمر صالح بنيان مصلح9504192041001071

كلية الطب/جامعة االنبار590.0اعدادية القائم للبناتاحيائيياسمين عبد الرحيم الحج مهدي9505192042146091

كلية الطب/جامعة االنبار590.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمالك عامر تركي علي9506192042217140

كلية الطب/جامعة االنبار590.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمالك سعيد مهدي صالح9507192042217139

كلية الطب/جامعة االنبار590.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب مخيبر عساف جياد9508192042217069

كلية الطب/جامعة االنبار590.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائياالء فيصل هالل عواد9509192042391002

كلية الطب/جامعة االنبار590.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيصهيب حميد صداع غافل9510192041007065

كلية الطب/جامعة االنبار590.0اعدادية القائم للبناتاحيائيكوثر فالح جبر حسين9511192042146068

كلية الطب/جامعة االنبار590.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمقداد حسين حمدان سلمان9512212041016009

كلية الطب/جامعة االنبار590.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد هللا ناظم رجب توفيق9513192041021034

كلية الطب/جامعة االنبار590.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد عادل مخلف طعيس9514192041004004

كلية الطب/جامعة االنبار590.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيبان جمعه فرج خلف9515192042217033

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية القناة للبناتاحيائينور فراس محسن علي9516132042072089

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحازم محمد اسماعيل جاسم9517112041018032

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ لؤي عادل سهيل9518212042090171

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك عمار عبد الخالق مجيد9519212042137038

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيحوران سعد حوران عايض9520192041069006

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمناسك احمد عليوي سيد9521112042075073

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمة اسماعيل خضر قادر9522152042054193

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية المربد للبنيناحيائيوهاج جودت محمد جبل9523192041056048

كلية الطب/جامعة االنبار589.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيابراهيم غسان علوان محمد9524212041062002

كلية الطب/جامعة االنبار589.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمود مسلم سلوم9525132041055083

كلية الطب/جامعة االنبار589.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيانس محمد خالد رشيد9526192041316006

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائياماني حبيب سلمان محمود9527112042111001

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد مشرق اسماعيل خليل9528232041020352

كلية الطب/جامعة االنبار589.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيرفل عزيز طه نوري9529192042147020

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد ياسين فاضل حنش9530192041002009

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمصطفى عباس حسن جاره9531132041011045

كلية الطب/جامعة االنبار589.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعبد الرحمن علي ابراهيم عبد9532202041051011

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0اعدادية هيت للبناتاحيائيمريم عبدالباسط سعود جروان9533192042196094

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيدعاء حمزة ويس عاكول9534192042241020

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0اعدادية االمل للبناتاحيائيريام ثامر صالح حسين9535192042195046

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرسل عبدالقادر احمد مدهر9536192042188049

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.0ثانوية االنبار للبناتاحيائينبأ عادل جميل محمد9537192042153086

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيشيماء محمد حمد جرو9538192042186046

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيانفال عامر شاكر رزيج9539192042160013

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيانوار صالح محمد صالح9540192042383025

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمصطفى محمد حماد فرحان9541192041046043

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيشهد علي طارق كسار9542192042157045

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتقى محمد فريح مسهر9543102042094022

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيتبارك حامد عبدالحميد شنداخ9544192042202013

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيأمنة صالح حرحوش محمود9545192042188004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0اعدادية هيت للبناتاحيائيهيام عماد عبدالحميد حمدان9546192042196113
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد فيصل درع علي9547192041114010

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائياسراء شاكر حمود ثالج9548192042186004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد محمد جسام على هللا9549192041114011

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0اعدادية بابل للبناتاحيائيهاجر مازن عبد هللا عبد9550212042141099

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه علي طارق حمد9551192042383119

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيبالل محمد ممدوح عبد الرزاق9552192041095024

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيريام محمد عبد الرحمن جسام9553312042031024

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيحنين سالم مشرف جاسم9554192042383054

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيأميمة فاضل ياس خضير9555192042137001

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسبأ عوده خالد ايوب9556192042217078

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياالء محمود شاحوذ حمادي9557192042217010

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيضحى باسم محمد عكاب9558192042166056

كلية طب االسنان/جامعة االنبار587.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهد وليد كريم محمد9559192042198051

كلية طب االسنان/جامعة االنبار587.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيرواسي كمال محمود جراد9560192042391009

كلية طب االسنان/جامعة االنبار587.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيزيد صدام حسين حمد9561192041007056

كلية طب االسنان/جامعة االنبار587.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه خليل اسماعيل حمد9562192042183029

كلية طب االسنان/جامعة االنبار587.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيبان محمد عالوي عبدهللا9563192042217034

كلية طب االسنان/جامعة االنبار587.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيجنة محمد امين جاسم9564192042159024

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيجنات باسل مخلف عبد القهار9565192042370058

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الغني سليمان ارزيك9566192041069022

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيايه محمود نايف عرميط9567192042185019

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره جمال حسن علي9568192042198038

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيخديجة موسى ابراهيم عليوي9569192042383058

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد عباس حسين9570192041114091

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرونق نوري ابراهيم عبد9571192042186031

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد العزيز سعدي خليل خليفه9572192041011063

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينمارق علي حنوش حمد9573192042137069

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيطيبة عبدالرحمن حسون علي9574192042204049

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسرى عدنان غريبه علي9575192042217084

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيتقى سليمان عجاج عبد هللا9576192042159023

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيايمن محمد ابراهيم ياس9577192041009062

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمصطفى مطر علي شيحان9578192041032053

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينادره عبد القادر حماد شهاب9579192042157068

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمصطفى زهير محمد عكله9580192041032051

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياسيا احمد عبدالحليم عالوي9581192042188020

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيبالل جمعه عبد هللا خلف9582192041052004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية التسامح للبناتاحيائينوى ياسين عفتان عارف9583192042221030

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا منقذ ثابت نعمان9584192041014067

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيشهد صباح سامي صالح9585192042247018

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد خالد عبد هللا ابراهيم9586192041009020

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية الشفق للبناتاحيائينبأ احمد شحاذه جمعه9587192042243064

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيخطاب عالء الدين عبد الستار فرج9588192041095032

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيزهراء سامي شوكت عبد هللا9589192042153048
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيانس محمد عبد القادر حسين9590212041005030

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمار محمد علي شرتوح9591192041009206

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيانس محمد علي حسين9592192041009057

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائييقين شاكر محمود عبيد9593192042316043

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيقبس خالد محمد عرنوص9594312042039014

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينورس اياد محمد دايح9595192042217162

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسما نبيل محمد فتيخان9596192042217086

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسرى رياض عبد محمد9597192042186037

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيعليم عمر مخلف فرحان9598192041295013

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائينبأ معتز صالح عبد هللا9599112042062096

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيضحى عبد االمير نصيف جاسم9600112042085037

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدير علي نجم عبد هللا9601192042133060

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0ثانوية قريش للبناتاحيائيوسن حميد عبيد حسن9602192042158093

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيتبارك داود عبد ملحم9603192042185022

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0اعدادية هيت للبناتاحيائيحياة عقيل عبدالوهاب كيالن9604192042196034

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرسل حازم جميل احمد9605192042196040

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيبالل عمر اسماعيل خلف9606192041003027

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسنا عبد الغني محمد علي حسن9607172042357528

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0الخارجياتاحيائيزينه عبد الخالق جهان قادر9608122042401055

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسن عبد الرحمن كاظم احمد9609102041013038

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى عمار ناجح سالم9610122041031159

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيسامح خالد صالح علي9611192041065013

كلية الصيدلة/جامعة االنبار592.0ثانوية عنه للبناتاحيائيعذراء عمار جارهللا عبدالرزاق9612192042200017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائياميه خالد عبدعلي حسين9613192042177004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيضحى رياض مديد عالوي9614192042160052

كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيطيبه مد هللا عواد محمد9615192042148021

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيضحى عادل فرحان حديد9616192042175065

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0اعدادية العال للبناتاحيائيهاله هيثم عبد الحليم ذو النون9617192042156087

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيقتيبه خالد دحام خلف9618192041007117

كلية الصيدلة/جامعة االنبار590.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيبان عدنان حمد خلف9619192042391006

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0اعدادية جنين للبناتاحيائيجمانه عمر حسين رميض9620192042149018

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيايه قاسم محمد مهنا9621192042250004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0اعدادية هيت للبناتاحيائيظالل محمد ياسين عبدالرزاق9622192042196072

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيبراء عبدالرزاق محمدامين علي9623192042166012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0ثانوية العدل للبناتاحيائياميمة علي صادق عبدالقهار9624192042174002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار589.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز عبد الوهاب خليل9625192041001086

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.2اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياالء محمد عبد هللا ابراهيم9626192042370020

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيشهد عمر محسن علي9627192042201014

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره اسماعيل عابر كرين9628202042118086

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيسجى رعد خليل اسماعيل9629212042175021

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيرسل عقيل ابراهيم محمود9630192042202022

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائينبراس صالح مهيدي صالح9631192042371100

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيامير عصام عثمان منصور9632192041015015
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا عبد اللطيف غائب مجيد9633212041014079

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمريم عواد خلف مصلح9634192042189171

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائينبأ عمر فواز كردي9635192042189199

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0ثانوية قريش للبناتاحيائيهالة خليل زيدان خلف9636192042158088

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايه احمد ياسين حمادي9637192042189025

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرفيده داود سلمان حمادي9638192042189069

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرفل حميد مراد داود9639132042131025

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه خميس علي عبدهللا9640192042193018

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيايوب زياد حسين ندى9641102041029009

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينبأ شاكر عبود زبار9642192042246102

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين محمد احمد حميد9643212041087030

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعداية المعراج للبناتاحيائيمريم سعدون مصطاوي حمادي9644102042113085

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.6ثانوية المتميزيناحيائيايوب محمد نعمه علوان9645112041010022

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.6ثانوية االنبار للبناتاحيائيرقيه كريم صالح فرحان9646192042153041

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.2اعدادية الحريري للبناتاحيائيشهد مهند سلمان طه9647132042117173

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء رافد علوان حسون9648212042138047

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيايات عامر صالح سبتي9649192042161006

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحيدر خالد حميد شكر9650122041022031

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيآمنه فارس حسن صالح9651132042117004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيفاطمه عبود حسين نجم9652192042240026

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية النضال للبناتاحيائينيان محمود رستم يونس9653102042102050

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياالء كامل محمد عبدهللا9654192042384003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسوالف رضوان سبتي عبد الفتاح9655312042047119

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيايمان خالد حماد عبيد9656182042146004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسميه انس حسام طه9657182042227033

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمصطفى محمد نوري ابراهيم9658212041030092

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيعذراء وسام داود سلمان9659182042183113

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيأنس محمد بريسم عبد هللا9660212042134003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهدى علي طه عبد هللا9661192042150045

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمريم برهان بريسم كيطان9662132042074027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب عبد هللا عزيز محمد امين9663202042344115

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية راوة للبناتاحيائيسيماء لؤي عبيد طريخم9664192042145027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائياحمد عماد حمدي مزبان9665192041295001

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيرقيه سالم صبار لطوفي9666192042247011

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن ابراهيم علي9667192041085009

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائينهى عمار يوسف محمود9668182042252031

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمريم ابراهيم صالح عباس9669122042102072

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.9ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينبأ فالح حسن علي9670192042137066

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.6الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيصبحي حسن صبحي توفيق9671102041002072

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.1ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم محمد احمد جاسم9672172042233111

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار496.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد اياد نصيف محمد9673192051002033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار496.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا محمد مزعل فرحان9674192051026038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار494.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمبارك محمد عفر شميل9675192051070057
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار494.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيصهيب احمد زبن عرميط9676192051082009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار491.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيشاكر جميل محمود فريح9677192051111006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار489.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا علي حاتم حمود9678192051026036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار489.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيايناس ناصر مركز عليوي9679192052198002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار485.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد رحيم عوده مرعب9680192051111015

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار453.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد سعدي احمد صالح9681192051065001

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار441.0ثانوية االيالف للبنينتطبيقيحذيفة ثروت عبد الحليم عبد الجبار9682192051107008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار488.0ثانوية االمل للبنيناحيائيمحمود عيسى عياش جاسم9683312041004013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار431.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيحارث عاصم اسماعيل خلف9684192051124010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار427.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكاظم قائد داخل شفلح9685272051013100

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيهمام احمد جديع عواد9686192041026058

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار563.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاجر نجيمان حميان صبار9687192042397027

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار545.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيجنات عماد احمد سلمان9688192042161013

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار545.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائياسراء جاسم محمد موسى9689192042160005

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار413.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد خالد محمد سعيد9690192051043033

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار413.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيعائشه فؤاد حسون علي9691192052145010

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار404.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عفتان تركي9692192051006007

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيهاله محمد ناجي خلف9693192042202056

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيمنى محمد ناجي خلف9694192042202049

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمازن جاسم عوده جربوع9695192041006052

كلية العلوم/جامعة االنبار533.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه عبد المطلب ثامر احمد9696192042157059

كلية العلوم/جامعة االنبار530.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيأميمه ذاكر حمود مطلك9697192042154001

كلية العلوم/جامعة االنبار523.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيدالل معين اسماعيل محمد9698192042385008

كلية العلوم/جامعة االنبار520.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينسرين حسام اسماعيل حمدان9699192042137067

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0ثانوية قريش للبناتاحيائياية جمعة مريز مبارك9700192042158009

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيالعذراء محمد نوري علي9701192042384004

كلية العلوم/جامعة االنبار518.0اعدادية عنة للبنيناحيائيحمزه عبد الحميد رحومي مهيدي9702192041021020

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيسراب عباس علي عبيد9703192042178036

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيمحمد فايز محمد كطاع9704192041107027

كلية العلوم/جامعة االنبار511.0ثانوية النور للبناتاحيائينورالهدى مجيد اسماعيل علي9705192042237022

كلية العلوم/جامعة االنبار511.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن ضمير عالء الدين فهمي9706102041020081

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيحنين عادل عبد الرزاق اسماعيل9707172042258013

كلية العلوم/جامعة االنبار508.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيوئام ضياء خليل عبيد9708192042226155

كلية العلوم/جامعة االنبار506.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد الرحمن أحمد حمدان رويجع9709192041017012

كلية العلوم/جامعة االنبار506.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيايمن محمود عبد هللا عبد9710192041009063

كلية العلوم/جامعة االنبار505.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمحمد حسان عالوي خلف9711102041155017

كلية العلوم/جامعة االنبار504.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيالق سعد هللا عبد الحميد امين9712192042137013

كلية العلوم/جامعة االنبار501.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحمزه سعدي احمد معروف9713192041001034

كلية العلوم/جامعة االنبار501.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد الحميد9714192041009254

كلية العلوم/جامعة االنبار501.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيريام عالء عواد منديل9715192042208036

كلية العلوم/جامعة االنبار500.0ثانوية راوة للبناتاحيائيرقيه عبد السالم اسماعيل موسى9716192042145017

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيانس حميد محمد صالح9717192041006009

كلية العلوم/جامعة االنبار498.0اعدادية الروابط للبناتاحيائينور حسين علي فياض9718192042229100
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كلية العلوم/جامعة االنبار498.0ثانوية العدل للبناتاحيائيايه هيازع فياض كيصوم9719192042174004

كلية العلوم/جامعة االنبار497.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيأيه جمال مخلف مهيدي9720192042202009

كلية العلوم/جامعة االنبار496.0اعدادية المربد للبنيناحيائيحسين ساير عبيد عودة9721192041056013

كلية العلوم/جامعة االنبار496.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد علي حسين صالح9722192041043001

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيرفقه سلمان داود رشيد9723192042154015

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيالدرداء مهند عبد الوهاب فجر9724312042031003

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائياسماء عالء حسين عبدالرحيم9725192042208005

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيزيد احمد حماد عساف9726192041003033

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيشهد شاكر محمود حمادي9727192042189124

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينجاة سعد وهيب علي9728192042154033

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيايه عبدالسالم عالوي مهنا9729192042188031

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيميادة محمد ابراهيم سبتي9730192042153085

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيآيه محمد عبد مهيدي9731192042159006

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0ثانوية الشمس للبناتاحيائياسيل باسم محمد صالح9732192042263002

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيهديل صالح الدين عبطان محمد9733192042152047

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0النصر النموذجية للبنيناحيائيسامي نظام كريم رزيك9734312041024058

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينبأ خضير عواد نايل9735192042193114

كلية العلوم/جامعة االنبار489.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيسرور خالد عياده محمد9736192042263024

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد شعبان مخلف مطلك9737192041341165

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائينرجس وائل زنبور معد9738192042178061

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب علي محمود مخلف9739192042204027

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيجمال صالح حسين علي9740192041095025

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيفرح راجي عايد عساف9741192042160060

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0اعدادية العال للبناتاحيائيعهود جاسم محمد طلفاح9742192042156057

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0اعدادية العرفان للبناتاحيائينبأ طالب محمود جاسم9743192042166079

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيتبارك سعد خلف عبدهللا9744192042186013

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيبلسم كاظم دعاس عواد9745192042212009

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائياية رحيم عبد حسن9746192042234005

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائينهى رافع عبد المجيد ابراهيم9747192042159097

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيياسين محمد حمد سعيد9748192041356077

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيزينب فاروق جراد حمد9749192042185035

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيبان عبدهللا ياسين تركي9750192052197009

كلية العلوم/جامعة االنبار437.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد الملك هشام حسن محمد9751192051003037

كلية العلوم/جامعة االنبار415.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد فتيخان خلف9752192051111001

كلية العلوم/جامعة االنبار411.0ثانوية التفوق االهلية للبناتتطبيقيايناس غانم علي جاسم9753192052384001

كلية العلوم/جامعة االنبار404.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيصالح مقداد صالح مهدي9754192051019036

كلية العلوم/جامعة االنبار393.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياوس محمد امين عبد الوهاب محمد امين9755172051017026

كلية العلوم/جامعة االنبار392.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيوليد خالد حسين علي9756192051026075

كلية العلوم/جامعة االنبار391.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياثير رعد احمد عبيد9757192051013002

كلية العلوم/جامعة االنبار388.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيأحمد محمد فخري شفيق9758192051021001

كلية العلوم/جامعة االنبار388.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرزاق سعيد محمد سعد9759192051004024

كلية العلوم/جامعة االنبار387.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيليث احمد عبد محيميد9760192051007040

كلية العلوم/جامعة االنبار382.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقياسماعيل عباس كريم اسماعيل9761112051201010
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كلية العلوم/جامعة االنبار379.0خارجيونتطبيقيخميس جبار رحال نايل9762192051400018

كلية العلوم/جامعة االنبار379.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرحمن مفيد حازم مطر9763192051004022

كلية العلوم/جامعة االنبار378.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيصفا سمير خلف حسين9764192052189020

كلية العلوم/جامعة االنبار376.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيياسين كريم عوده جوير9765192051004052

كلية العلوم/جامعة االنبار372.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيعلياء هادي اسماعيل مهيدي9766192052229028

كلية العلوم/جامعة االنبار371.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيأمنة ناصر عبد المجيد ابراهيم9767192052159001

كلية العلوم/جامعة االنبار368.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعلي خالد حمد سليمان9768192051007036

كلية العلوم/جامعة االنبار365.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقياسيل رحيم فليح حسن9769192052191004

كلية العلوم/جامعة االنبار363.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا صالح حامد ابراهيم9770192051019047

كلية العلوم/جامعة االنبار363.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيحمد خليل ابراهيم طوكان9771192051021010

كلية العلوم/جامعة االنبار361.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا خيري رشيد عطا هللا9772192051014061

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار471.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيرحمه سالم كريدي خلف9773192042157026

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار466.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيمنار عباس فاضل جميل9774192042198072

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار466.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائياحمد ثامر خميس علي9775192041012003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار465.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك رحمان عبدهللا حمد9776192042193029

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار464.0اعدادية هيت للبناتاحيائيضحى سعدان صفاء ضياءالدين9777192042196071

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار462.0اعدادية الروافد للبناتاحيائياسراء صبري الطيف يوسف9778192042198010

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار458.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياسامة عبد الرزاق علي خلف9779172041028023

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار458.0اعدادية هيت للبناتاحيائيغفران عبدالرزاق صالح عبدهللا9780192042196080

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار458.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيرائد نجم عبادي بهل9781242041051018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار457.0ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمد احمد عناد براك9782102041055042

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار456.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيضحى مثنى لطيف عماش9783192042316024

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار456.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيرسول غانم مطر سرور9784182041057011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار452.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيشمس حميد مجيد فارس9785192042198049

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار450.0ثانوية بالل للبنيناحيائيالبراء صباح ابراهيم كركز9786102041055007

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار445.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيصالح عبد الرزاق فرحان سالم9787192041015033

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار444.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيعائشه رشدي نوار دلف9788192042264011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار442.0اعدادية هيت للبناتاحيائياساور وليد خليل حمد9789192042196004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار420.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعبيده خضر ابراهيم كليب9790182051007030

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار415.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد اللطيف عبد الستار اسماعيل ابراهيم9791102051205085

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار404.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد إحسان خضير عباس9792192051104021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار399.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيايمن حذيفه رافع مطني9793192051009014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار389.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد طالب محمد حنوش9794192051014093

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار367.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمود عبير عبد الهادي عبد الرزاق9795192051014098

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار367.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيسجى ناهض عكله عبدالقهار9796192052298005

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار362.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمود بشار جاسر محمد9797192051014097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار436.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمة محمد سامي حامد9798192042234043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار431.0ثانوية السويس للبناتاحيائيعذراء عباس فياض عبيد9799192042261026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار427.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيساري عبد هللا رشيد صالح9800192041070018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار416.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائينهاد محمد خلف فياض9801192041343241

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار413.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسعد عبد هللا فرحان9802192041118014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار406.0ثانوية قريش للبناتاحيائيضحى حسن علي عبد9803192042158056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار402.0اعدادية العبيدي للبنيناحيائيابراهيم عبد الستار مطيع حمد9804192041024001
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار444.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمروان فالح الحج مناجد9805191951070040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار383.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد هللا رائد حميد ابراهيم9806112051021071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار380.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعمر هيثم يونس سبتي9807192051002030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار373.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيحسام محمود عبد النبي شبيب9808192051070014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار370.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيحسب هللا محمود حسين علي9809192051056008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار369.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد عكاب ارحيم محمد9810192051014095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار368.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد الرحمن مجيد حميد علي9811192051070030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار500.0خارجيونادبيمولود عبد القادر عطيه عبد هللا9812192021400123

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار470.0اعدادية الشموخ للبنينادبياحمد وسام عبد اسماعيل9813192021053007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار469.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيهبة محمد عواد رزيك9814192022162050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار467.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعمر عائد شرموط محمد9815192021125006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0ثانوية المعتصم المسائية للبنينادبيمحمد نهاد فواز علي9816192021352039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار448.0اعدادية العدل للبنينادبيبالل اياد محمد بشير9817192021018002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار447.0اعدادية الميثاق للبنينادبيزيد فيصل زيد مهدي9818192021006011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد هللا محمد خلف حمادي9819192021058019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد هللا عبد غده عكاب9820192021342092

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار439.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيزهراء محمد عبد المجيد عبيد9821192022201011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار437.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيلمى حميد عمر محمود9822192022163031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار436.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبييوسف محمد حردان علي9823192021109092

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار406.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عواد عبود عواد9824192051111007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار374.0اعدادية الشموخ للبنينادبيرائد صبري حسين علي9825192021053014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار372.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعالء حسين علي صالح9826272021003044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار361.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيساره خليل نصيف جاسم9827192022188021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار436.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمة حازم روكان احمد9828192042234040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار403.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيأيمن حسناوي دحام عبد9829192041104007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434.0اعدادية الميثاق للبنينادبيوائل كريم خلف دحام9830192021006035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار433.0اعدادية القدس للبنينادبياسماعيل ثامر صبار لطوفي9831102021014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار421.0ثانوية دجلة للبناتادبيصفا مشعان عبد جمهور9832192022219013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار415.0ثانوية دجلة للبناتادبيسرور مسعود نصار حسين9833192022219011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيبالل عبد غده عكاب9834192021342038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار413.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبييوسف احمد جاسم معروف9835192021109091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيعبد القادر عامر عبود يعقوب9836192021070021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار407.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيانس محمد ذياب خربيط9837192021036014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار406.0ثانوية االمام العادل للبناتادبياية طالب هاشم احمد9838192022159002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار403.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيمصطفى عبد خلف دايح9839192021110015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار396.0ثانوية الريف للبنينادبيمحمد احمد عباس حمد9840122021029025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار394.0ثانوية اليمن للبنينادبيحارث سعدي فرحان عبد هللا9841192021090006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار393.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيفزع عمار ابراهيم بزيع9842192021340078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار392.0اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد بشير محمد سويد9843192021006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار389.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمصعب خليل مهيدي عداي9844192021069043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار381.0ثانوية دجلة للبناتادبينور علي عواد نايف9845192022219022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار379.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيعبد الستار جبير حميد مخلف9846192021340046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0ثانوية مؤتة للبناتادبيمريم محمود رشيد هذال9847192022182030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار377.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيطاهر يحيى زعال صالح9848192021342069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار436.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائياية خالد خلف عواد9849191942160010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار431.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيابتهال خميس عودة مخلف9850191942163016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار389.0ثانوية المعالي للبناتاحيائياطياف حيدر محمد جاسم9851192042157012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار381.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيابراهيم وليد مظهر اسماعيل9852192041031001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيزينه ظافر محمد عبد9853192042162039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار372.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيسجى حميد ابراهيم مسلط9854192042212025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار367.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيابراهيم مؤيد احمد ياسين9855192041015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار364.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيعائشة جمعه طركي جنعان9856192042162055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار435.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيخليل زياد ابراهيم عبد9857191951002007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار373.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيخميس جمعه رافع بديوي9858192051019029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار362.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيزيد محمد فاضل خلف9859192051341034

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار396.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيابراهيم محمد سرحان عطيه9860192041356001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار384.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتهاني راغب خلوف حميد9861192042147013

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار375.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائياميره صبحي حسين يوسف9862102042089004

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار367.0اعدادية القائم للبناتاحيائيبراء ياسين هاشم محمد9863192042146015

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار367.0اعدادية القائم للبناتاحيائيهدى معمر يونس نجيب9864192042146084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار454.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائييقين طالل حسين فاضل9865192042159109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيحال عبود مطلك مخلف9866192042240012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار442.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيرسول دحام جزاع منفي9867192041006024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار440.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى قيس كتيب شكار9868192041004059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار439.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائياسراء مجيد محمود عبدهللا9869192042240002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار439.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبدالرزاق مثنى حمدي شافي9870192041341089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار437.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمحمد عامر عباس محيميد9871192041027035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار435.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيمصعب فواز خليف صالح9872192041356068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار432.0اعدادية العرفان للبناتاحيائينور عبدالحميد تركي مصلح9873192042166082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار431.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد محمود جابر حمدان9874192041007146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياثير ابراهيم احمد فياض9875192041010001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم سعدون نوري9876192041007084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيسجى احمد دايح عبد9877192042246067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعبد القادر صباح عياش عمر9878192041005011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار424.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيأحمد باسم مخلف شرموط9879192041032001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار421.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياسامه كامل علي مخلف9880192041066034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار418.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي اياد خلف علي9881192041058022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار412.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائياسراء احمد علي احمد9882322042066002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار408.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيعائشه سعيد حمد عبد9883192042155024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار408.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحنين حامد عبد شرقي9884192042197016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيسرور اياد سالم مجيد9885192052152009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار403.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيعلي جمال مهدي صالح9886192051006008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار378.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعبد الرحمن تركي زبن عرميط9887192051082010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار375.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعمر صفاء ابراهيم شالل9888192051003047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار372.0ثانوية النجاح للبنينتطبيقيعبدالرحمن طارق جديع احمد9889192051289004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار371.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيعبد الرحمن صبحي عبد العزيز ابراهيم9890192051124014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار370.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمصطفى احمد محجوب عبد هللا9891312051011031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار369.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيسعيد عبد القادر صليبي عباس9892192051069013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار369.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرحمن ناظم كسار فرحان9893192051004023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار368.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقياليمامه اديب حمد خليل9894192052194002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار367.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياحمد عبد الفتاح ابراهيم مطلب9895192051011007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار367.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمود سعدي كسار فرحان9896192051341095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار366.0ثانوية حضرموت المختلطةتطبيقيعلي عايد طركي حسن9897192051279001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار365.0ثانوية النجاح للبنينتطبيقيعبدهللا طارق جديع احمد9898192051289005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار365.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيحارث مثنى جمعه حماد9899192051029004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار364.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقينور الدين علي جاسم محمد9900192051006018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار363.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حسان علي9901192051071026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار362.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيعلي فؤاد حسون علي9902192051022015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار360.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيمحمد فهد مشعان تركي9903192051006016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463.0اعدادية القائم للبناتادبيشيماء محمد صالح قاسم9904192022146019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار455.0اعدادية القائم للبناتادبيرواء غازي عبد هللا خلف9905192022146010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.0ثانوية الخلد للبنينادبيعمار ياسر ميسر محمد9906192021286004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار439.0اعدادية الياقوت للبناتادبيمريم علي جعفر ناجي9907192022246035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار428.0ثانوية الدرعية للبنينادبيامير ناظم سرحان عبيس9908232021170004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار421.0ثانوية الخلد للبنينادبيياسين متعب عبد الرحمن مطر9909192021286007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار417.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيهاله جعفر عبد المجيد معجل9910192022178038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار406.0ثانوية بالل للبنينادبيبشير عبد الرزاق بشير ريحان9911102021055006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمر عماد تايه شرتوح9912192021036040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار399.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد هللا حمادي9913192021101021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار399.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيزيدون طارق ناجي فياض9914192021028017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار397.0ثانوية الزوراء للبناتادبياالء احمد عبد هللا فاضل9915192022155003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار392.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمصطفى احمد عكله نده9916192021069040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار391.0ثانوية االزهر المختلطةادبيعمر سمير جسام حمادي9917192021296006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار391.0ثانوية الشموخ للبناتادبيفرح صالح حمود شويش9918192022161022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار381.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيايمان باسم محمد هايس9919192022171001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار380.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبينداء منذر فرحان شالل9920192022180012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار376.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيحنين طارق فواز سليمان9921192022373014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار374.0ثانوية اليمن للبنينادبيمصطفى بدر علي حمد9922192021090020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار373.0ثانوية الرشاد للبنينادبيعثمان غسان عاشور طلفاح9923192021050024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار372.0اعدادية العال للبناتادبيهيام عادل عبد دخيل9924192022156046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار370.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمصطفى حمود حمد سليمان9925192021342162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار369.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيعبد االله هاني مسير نايف9926192021070017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار369.0ثانوية األمين للبنينادبيابو بكر خميس تركي حميد9927192021076001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار368.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمتعب فنر فجر ذبان9928192021059022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيهاجر جاسم محمد علي9929322042029066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمصطفى زياد مخلف عبد9930192041021062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيماريه سميع فالح حسن9931192042137059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار396.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائياحمد انور خلف غضبان9932192041060002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار395.0اعدادية االمل للبناتاحيائيهجران اسماعيل خليل ابراهيم9933192042195116

527 من 231صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيمحمد صالح هاشم محمد9934192041045009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار412.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيأنفال عبد الكريم حمادي مصطفى9935192052151001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار374.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحمزه زياد عواد مشعان9936192051026017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار369.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيهديل هيثم علي عباس9937192052194025

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار361.0اعدادية الخالدية للبناتادبيهدى سعدون محمد عيسى9938192022185014

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار360.0ثانوية الحبانية المسائيةادبياسامه رياض مخلف علي9939192021344002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0اعدادية العال للبناتادبيايه طارق جمعه عبد9940192022156006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار399.0ثانوية النهروان المختلطةادبياسراء دخيل ناجي جاسم9941192022304001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيهدى عبود ابراهيم علي9942192022210016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار370.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيفاطمه محمد حميد حمود9943192022370077

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار362.0ثانوية زينب للبناتادبيعلياء محجم علي حمود9944192022265025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيهاجر ماجد حنتوش خلف9945192022163043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيفاطمه هيثم سلمان محمد9946191942226083

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيضحى عبد هللا ابراهيم فياض9947191942383104

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيفاتن سعد جمعه مهيدي9948191942166060

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية الظاهر المختلطةاحيائيغصون ماجد صبار صطم9949191942305008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيحنين محمد مايح عبد هللا9950191942162013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيدانيه وفيق ابراهيم فضيل9951191942194032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيرواء يوسف عبيد مشعان9952191942155017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينهى احمد خالد كافش9953191942163057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائينورس احمد حمادي عماش9954191942194104

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيايمان عامر ضاحي حسن9955191942185014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائياالء صباح يونس دهموش9956191942175007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار398.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشهد جاسم سليمان حماد9957192042217090

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0ثانوية قريش للبناتاحيائيشهد علي خوير علي9958192042158051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه ناظم صداع مطر9959192042157061

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيشيماء محمد ابراهيم حماد9960192042234029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمريم ماجد امين مهدي9961192042369319

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيوالء محمد عيد سالم9962192042242021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار381.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيصبا عبدالكريم حسين صالح9963192042204047

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار381.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيحنان زهاء فارس صالح9964102042120030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار381.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيضحى كريم صباح كسار9965192042154023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار379.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيتبارك كامل ثامر علي9966192042153026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار379.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور صباح عبد برع9967192042163046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيتبارك فالح حسن مصطفى9968192042154008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائييقين محمد راضي شاحوذ9969192042159111

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياكرام عالء رميض شاحوذ9970192042154004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيموج هادي عناد حمود9971192042163043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيوجدان كريم فرحان مخلف9972192042212056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائينفيعه نوري محمد سالم9973192042152040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيطيبه عمر حاتم عبدالغفور9974192042168022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373.0اعدادية جنين للبناتاحيائيزهراء سعدون جديع مرار9975192042149033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرسل فارس سامي اسود9976192042369140
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائياطياف وديع كريم حسن9977192042189009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار372.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيايالف وليد احمد عواد9978192042152008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسرى ستار فرحان حمود9979192042162047

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيايمان خشان مجبل رزيك9980192042170005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيحنان علي عطا هللا غضبان9981192042217039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار370.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيمريم شحاذة صالح طالل9982192042241036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار369.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيغفران حاتم ابراهيم عبد9983192042224045

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار369.0ثانوية المجد المختلطةاحيائيغفران محمد عواد علي9984102042157003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار369.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيامنه ذياب فارس مبارك9985192042370022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيجنان وكاع علي مخلف9986192042185023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم محمود شهاب احمد9987192042193104

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار367.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائينهضة عمر عوده سرحان9988192042306021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار367.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمالك محمود محمد عويد9989192042183039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار366.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمريم صالح مخلف حمد9990192042217135

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيايه رائد ذياب احمد9991192042187004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيانعام سامي خلف راضي9992192042369039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائياسراء محمد عبد مخلف9993192042369010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيسميره محمد صالح جميل9994192042191078

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيفاطمه عادل حامد مخلف9995192042202044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائييقين طارق جبار كروت9996192042180023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيعائشه ماجد جلوي خلف9997192042157055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيسجى خليل عمير مخلف9998192042241027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشهد هاشم محمد عطا هللا9999192042217093

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.0اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيلبنى عامر حميد حمد10000192052204010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار375.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيهاجر محمد مزعل فرحان10001192052163018

كلية اآلداب/جامعة االنبار372.0اعدادية الشموخ للبنينادبيرائد عبد المجيد شكار حمود10002192021053015

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينور صباح نوري محمود10003192042217160

كلية اآلداب/جامعة االنبار388.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعبد القادر صبحي عاشور عبد هللا10004192041031011

كلية اآلداب/جامعة االنبار385.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيرواء عبد الجليل عيدان عبد10005192042160036

كلية اآلداب/جامعة االنبار377.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرسل محمد ثميل خلف10006192042162026

كلية اآلداب/جامعة االنبار368.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيثريا اياد وادي جبير10007192042160028

كلية اآلداب/جامعة االنبار368.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيحوراء جمال طه خضير10008192042260009

كلية اآلداب/جامعة االنبار366.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيدنيا ابراهيم مزعل عوده10009192042194035

كلية اآلداب/جامعة االنبار360.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيريام طارق ممدوح حسن10010192042169006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار366.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائياحمد عدنان محمد شعالن10011192041053004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار365.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم رشيد حسن منصور10012192042147047

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار364.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيصفاء الدين عباس عبد فرحان10013192041040038

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار374.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقياحمد فائق جدعان محمد10014192051085004

كلية الطب/الجامعة العراقية598.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمرام عقيل صادق محمد10015142042089056

كلية الطب/الجامعة العراقية597.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيفاتن ياسر علي جاسم10016102042089026

كلية الطب/الجامعة العراقية595.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيغفران عالء حسين علي10017112042215117

كلية الطب/الجامعة العراقية595.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمالذ فارس ناظم عبد10018142042107066

كلية الطب/الجامعة العراقية594.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه صفاء جاسم محمد10019132042117192
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كلية الطب/الجامعة العراقية593.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهوازن حميد جعاز حمد10020132042080070

كلية الطب/الجامعة العراقية593.0ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه نبيل سمين حسن10021202042145032

كلية الطب/الجامعة العراقية593.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيسحر هاشم رشك غالي10022132042126041

كلية الطب/الجامعة العراقية593.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسن عبد علي هادي ماشي10023222041021026

كلية الطب/الجامعة العراقية593.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمهيمن محمد صباح حسون10024102041013163

كلية الطب/الجامعة العراقية592.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي رعد مزهر سعود10025272041005099

كلية الطب/الجامعة العراقية592.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزينب مؤيد فؤاد عبد10026132042077019

كلية الطب/الجامعة العراقية592.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايمن علي عبد هللا صالح10027192041007031

كلية الطب/الجامعة العراقية592.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد نزار جبار سعيد10028152041005011

كلية الطب/الجامعة العراقية592.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحيدر حاتم كسار هاشم10029212041008038

كلية الطب/الجامعة العراقية592.0ثانوية المربد المختلطةاحيائياثير احمد صالح غرب10030112041152001

كلية الطب/الجامعة العراقية591.7الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف كريم كاظم عوده10031102041002190

كلية الطب/الجامعة العراقية591.3ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيمهتدى احمد خلف كريمد10032132041054036

كلية الطب/الجامعة العراقية591.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنار عبد الرزاق حسين عبود10033132042121209

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد عبد العباس هليل10034262041050037

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيفاطمه احمد برع شياع10035212042235019

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائينمير منذر عبد الرزاق مخيلف10036212041031048

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحيدر عبد المطلب زغير عبيد10037262041044017

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيعباس علي حسين محمد10038262041041021

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا حسين محمد زيدان10039212041009137

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائياديان احمد حسن احمد10040222042183002

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة صكبان راشد حسين10041212042121156

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية حماة للبناتاحيائيضحى حمزه عبيد حمزه10042112042084135

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية القدس للبنيناحيائيهارون رشيد نعمه عبد10043102041014075

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0المنصور- ثانوية المتميزات احيائيايه دريد رشيد سلمان10044102042078021

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب سليم عبد الحسين غزيوي10045262042120113

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحمزه جاسم محمد خلف10046192041007046

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية بابل للبناتاحيائيشهد باسم رشيد خلف10047212042141058

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيصفا ستار رحمان علوان10048212042293052

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمصطفى وصفي نعمان حسين10049212041003171

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيالحسن ناصر حسن نكوان10050142041165005

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيطيبه محمد عبد الرزاق جميل10051142042105049

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك علي كاظم سدخان10052142042111058

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي فرحان هاشم غانم10053132041250039

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيصالح حسن هويدي عصيد10054142041003053

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيدانيه اياد مهدي هادي10055112042062027

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى فالح حسن حاتم10056132042071142

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الجواد علي كاظم جعفر10057132041010102

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيتبارك شاكر ردام كاظم10058142042113007

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء باسم سلمان عبد هللا10059142042124047

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء باسم قاسم عثمان10060202042344030

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيمصطفى خليل خماس حمودي10061212041274053

كلية الطب/الجامعة العراقية590.9اعدادية الرسالة للبناتاحيائييسر ابراهيم نصيف جاسم10062102042115171
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كلية الطب/الجامعة العراقية590.8إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيغزوان فالح مناتي صالح10063142041020036

كلية الطب/الجامعة العراقية590.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيابراهيم محمد اسعد ابراهيم10064142041007003

كلية الطب/الجامعة العراقية590.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا مثنى محمد عبد الساده10065132041037056

كلية الطب/الجامعة العراقية590.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيزيد حسني مجيد علي10066132041037040

كلية الطب/الجامعة العراقية590.6ثانوية المتميزاتاحيائينور ايسر عباس ياس10067112042113142

كلية الطب/الجامعة العراقية590.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائييقين عمار عدنان داود10068132042121252

كلية الطب/الجامعة العراقية590.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد احمد حميد يوسف10069152041012073

كلية الطب/الجامعة العراقية590.3ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد جواد عبد الوهاب عزيز10070152041012079

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيحواء فؤاد يحيى رحمة10071132042123005

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء حسن عذيب يوسف10072152042054092

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيسلوان سالم حبيب سلمان10073102041020068

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمآب عدنان محمود حمد10074212042107052

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار محمد عباس10075212042138071

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائينور حسن هادي يوسف10076122042136093

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيسحر حسن صالح مجه10077142042100086

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيزيد علي حيدر جاسم10078222041019076

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم خميس10079212042141041

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية590.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرسل عبد المنعم حميد عيسى10080122042094094

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية589.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبنين عبد الحكيم ناشع مهاوش10081112042088009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية589.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيطه علي عبد الجبار علوان10082102041003020

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية589.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد محمود محمد10083142041042027

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية589.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيمصطفى عادل عليوي ناصر10084212041276033

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية588.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرند نبيل يونس حسين10085212042098078

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية588.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيطيبه عبدالكريم عايش مخلف10086212042115018

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية588.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي جاسم10087142042196083

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية588.0اعدادية العامرية للبناتاحيائياسماء بكر علي حسين10088102042118004

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول عباس فاضل ابراهيم10089142042140022

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر قاسم رحمه هللا علي10090132041010038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية588.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه سالم حميد حسين10091132042117190

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية588.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيداليا احمد خالد خضير10092132042073024

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.7ثانوية الجواهري للبنيناحيائيرفعت عبد الرحمن رفعت عباس10093212041020018

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهيا عالء سهيل حسين10094132042121248

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء نزار عبد االله حسن10095132042121056

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحيدر هذال فرج حبيب10096132041020057

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم حامد10097212042139084

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمحمد صباح طالب كاظم10098122041170040

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمد ثائر ابراهيم عزو10099192041085008

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي عمر حمدي صالح10100102041048023

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيف محمد محمود شرقي10101122042106079

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايه برهان عبد الغني عيدان10102212042092014

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسماء محمد عايد كاطع10103242042106009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد سلمان ياسين10104142041170048

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيسجاد فرمان اغا ولي10105152041017031
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيغدير عبد االمير عويد شاطي10106152042054189

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي رؤوف جسام عبيد10107132041008054

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية عدن للبناتاحيائيمالك محمد علي حسين10108132042106065

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائينور فوزي داود عباس10109132042127009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه طه شهاب احمد10110132042101069

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيحنين انور حيران محمد10111152042058022

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيحوراء محمد جبار حسين10112142042135015

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيقاسم عباس نصيف جاسم10113212041011075

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيعذراء عادل ناصر محمد10114142042145194

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيبراء فوزي داود عباس10115132042127001

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرضاب ناهد هاتف محمد10116262042108038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرضا حسين10117122041026154

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية البتول للبناتاحيائيسجى عمار عدنان جميل10118112042072076

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء كريم قاسم حسين10119152042051084

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمصدق ضياء كاظم نايف10120212041008107

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية القناة للبناتاحيائيهدى ساجد كامل حسن10121132042072092

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيكرار عبد الكاظم عبد الرضا علوان10122212041002116

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينه طالب حسن وهيب10123142042111139

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبه ميثم جواد علوان10124132042091082

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيايه رائد علوان احمد10125132042079006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزينه احمد عبد حمد10126142042067068

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.8ثانوية المتميزاتاحيائيعال حيدر عبد الغني محمد حسن10127142042094107

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.6الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمينا عامر عبد الرحمن محمد10128102042100117

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيسرمد وسام شاكر سلمان10129142041007042

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.4ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمة سالم كاظم عاجب10130132042134025

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسما علي جبر شدة10131132042121132

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيرسل حسين حميد شوكت10132152042055035

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0اعدادية جرير للبناتاحيائيهبه خالد هالل حربي10133122042089100

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0اعدادية حماة للبناتاحيائيشهد ابراهيم احمد غزال10134112042084121

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك شاكر حمود كاظم10135132042118045

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائينبأ محمد مجيد فرج10136212042183050

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيشدن بشار محمود خضر10137132042111065

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية486.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد هللا أسامة سامي هاشم10138132051029037

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية479.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم غزوي احمد10139192051058028

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية478.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيشهد هيثم علي شنشول10140132052118047

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية477.2ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد االعلى فراس حميد راضي10141132051020011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية474.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيحسين جاسم خلف سيد10142132051011012

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية473.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيصهيب علي حبيب جابر10143132051006032

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية450.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقياحمد مجيد حميد فرحان10144192051037005

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية449.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيليث فاضل عبد الرضا كاظم10145102051008048

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية446.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيسجاد جاسم عبد الحسين جليوي10146142051009034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية573.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائياحمد جبار قاسم هللا مراد10147212041088002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية513.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد مقدام علي عبد الحسين10148162051449038
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية499.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسنين احمد ناصر خصاف10149142051012013

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية530.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيحمزة ساطع فخري شاكر10150192041110016

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية497.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد داود محمد10151132051001050

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية474.5الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد فراس عماد ذنون10152102051002017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0ثانوية االنتصار للبناتادبيايمان عباس جاسم حسين10153122022126005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0ثانوية الفوز للبناتادبيام البنين ابراهيم نعمه صخر10154132022099005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0ثانوية سامراء للبنينادبيعلي فالح مهدي حمدي10155142021031056

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0ثانوية البالد للبنينادبيمصطفى محمد عبد خلف10156122021008025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي احمد هاشم راضي10157132021030021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0ثانوية الشمائل للبناتادبيرفيف رياض صبحي صيهود10158142022109020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية508.0ثانوية الريف للبنينادبيسيف الدين سعيد علي حسين10159122021029014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمصطفى محمد يحيى سالم10160102021066050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502.0ثانوية البالد للبنينادبيمحمد علي عامر فاضل خضر10161122021008022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايالف باسم ابراهيم احمد10162112022073008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيكرار حسين يونس نايل10163132021021037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية500.0ثانوية الرائد للبنينادبيعلي ابراهيم خلف ثويني10164102021001022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية500.0اعدادية الكرامة للبناتادبيخيريه عماد جهاد ابراهيم10165132022101022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية497.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره باسم علي عباس10166122022134090

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية497.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمنار ثامر فاضل مجيد10167112022077044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية497.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيشهد فالح حسن جواد10168112022067039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية496.0اعدادية الكرامة للبناتادبيايالف حسن هادي جبر10169132022101010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية495.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيخطاب عمر اكرم ابراهيم10170122021027007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية494.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي عباس لطيف حيدر10171142021018068

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية494.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيحارث جمال جنون صديان10172102021162006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية494.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين عدنان عالء عبد الرسول10173132021042023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية494.0اعدادية التقى للبناتادبياسيل عماد ياسين زاير10174112022071002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية494.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيتبارك خالد رشيد امين10175142022134019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية493.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحيدر عبد الكريم حسين خماس10176142021018029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية493.0ثانوية العقيدة للبناتادبيبلسم فتاح عثمان حميد10177112022074014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية493.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيدانيه حيدر طالب كاظم10178142022193015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية493.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد صادق محمود علي10179142021169039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية493.0اعدادية الفكر للبناتادبيحوراء علي حسين حيدر10180152022056022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية493.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي زيدون خلف جاسم10181132021008092

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية493.0اعدادية الخبير للبنينادبيمجتبى علي جعفر ابراهيم10182112021007076

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية492.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي ابراهيم عظيم حسين10183142021045038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية492.0ثانوية المسك للبناتادبيزينب كريم محمد حسين10184142022119022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية492.0ثانوية الفردوس للبناتادبيرسل علي حمودي حمزة10185102022090014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية492.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيسجاد خالد مجيد طابور10186132021250030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية492.0اعدادية االعظمية للبنينادبيحسين احمد صبيح محمد علي10187132021001032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية492.0اعدادية اليمن للبنينادبيحسين علي حسن عبد10188102021016016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية492.0الخارجيونادبيعباس خالد عباس ابراهيم10189122021400066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد المصطفى حيدر عبد الرضا جبر10190142021024235

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491.0اعدادية االمال للبناتادبيمريم خالد احمد صبار10191112022070070
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الرحمن ثامر عالوي عبد10192112021189048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيمحمد علي رزاق عبيد عباس10193112021001037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491.0اعدادية البيان للبناتادبيدينا احمد محمد غازي10194102022096036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية490.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيهيثم ماهر رشيد مزعل10195142021008103

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمصطفى عماد عبيد شنيت10196122021003108

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبنين عبد طابور حويزاوي10197152022050015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزينب عبد الستار جبار عباس10198152022058049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0ثانوية الرشيد للبناتادبيزينب صفاء الدين سلمان فريح10199132022096015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيامير ثامر عبد المنعم رياح10200132021008012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمؤمل عباس كاظم مايع10201152021013077

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيرانيا حسن كريم عبد علي10202132022078004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعبد هللا ثامر عطيه حسين10203112021059042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0اعدادية البيان للبناتادبييقين كريم منديل شمران10204102022096103

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0ثانوية السياب للبناتادبيدعاء وليد نعمه فارس10205102022077009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد نهاد غني اسماعيل10206142021020050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيحسين ناصر علي صالح10207122021018020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية490.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد عبار حسن كريم10208142041011009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.4الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد عطيري خلف10209102041002145

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية439.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيفرح ياسر اسماعيل كشاش10210112052108047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية436.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيطيبة فاضل كيطان ديكان10211112052066018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتادبيرقية علي عبد جاسم10212132022081003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473.0اعدادية السويس للبنينادبيخطاب عمر اسماعيل مهدي10213132021006030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيفرح لطيف حمودي مرعي10214122022096040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية462.0اعدادية االعظمية للبنينادبيزيد سمير ابراهيم سلمان10215132021001041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية459.0ثانوية الخنساء للبناتادبيشهد حسين علي نافع10216142022107025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية454.0الخارجياتادبيرسل حيدر قاسم محمد10217132022401064

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية453.0اعدادية المصطفى للبنينادبياسماعيل نزار علي هالل10218102021017005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية450.0اعدادية النجاة للبناتادبيتبارك رياض حبيب درباش10219152022042014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية449.0ثانوية الصديق للبنينادبيبهاء عدنان حبيب مهدي10220122021023006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية440.0اعدادية المعراج للبنينادبيابا الفضل احمد سالم عبيد10221112021024001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية439.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين عبد الكاظم حسن كريم10222152021002038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية438.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبييوسف عبد النبي سلمان عبود10223112021164012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية436.0اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد عبد الحي ناصر محسن10224162021049004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيعلي جمال ياسين شرقي10225262021178007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية408.0اعدادية السياب للبنينادبيعثمان عادل ابراهيم احمد10226132021030019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية407.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمظاهر حسين عبد الصاحب عبود10227122021003111

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية406.0الخارجيونادبيايهاب جاسم كامل حمد10228142021400035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية404.0ثانوية الكفاح للبنينادبيمتمم شعالن لهيب يحيى10229182021022014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية404.0ثانوية الريف للبنينادبيهيثم خميس سليمان خلف10230122021029032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية400.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيحسن فالح سلمان عبود10231112021164002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية399.0ثانوية حنين للبناتادبيفاطمه وميض طالب هوبي10232132022104029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية398.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي حامد عبد حبيب10233122021009165

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية394.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا رويد هوبي كرجي10234132021015035
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية393.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد هادي محمد كاطع10235152021013096

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية392.0ثانوية فدك للبناتادبيزهراء علي جريو ضيدان10236142022070048

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية391.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبد هللا جليل عجب عيسى10237132021012060

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية389.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى كريم رحيم شير علي10238142021009064

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية389.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيهدى محمد خليل خزعل10239112022092004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية386.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينتطبيقيحسنين عالء خضير عباس10240162051369007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0اعدادية الخمائل للبناتادبيساره جواد جميل جواد10241122022127051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0اعدادية البطولة للبناتادبيساره عمار علي خليل10242102022110061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحسين رحيم حسين شحاذة10243102021160015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0ثانوية الزهراء للبناتادبيايات محمد عبد النبي عبد الكاظم10244112022088005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيعبد الرحمن مزهر جاسم محمد10245122021174007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعالء عاصم الياس خضر10246262021044030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى زياد طارق صفوك10247102021027069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية436.0ثانوية الفردوس للبناتادبيرهف محمد علي سلمان10248102022090018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية433.0ثانوية الفردوس للبناتادبيعلياء جمال علي حبوش10249102022090029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية433.0اعدادية البتول للبناتادبيشمس بدر علي احمد10250112022072064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية433.0ثانوية اسماء للبناتادبياماني فريد هادي يونس10251112022100003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية430.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيقاسم ضياء جعفر احمد10252112021057058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية428.0اعدادية التعاون للبناتادبيمالك احمد حسن هاشم10253112022105064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية427.0اعدادية حماة للبناتادبيأساور علي مخلف خضير10254112022084002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية426.0اعدادية المثنى للبنينادبيأمير عالء جاسم محمد10255102021022003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية424.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسجاد حميد عيفان محيسن10256142021048047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية423.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحارث منعم نايف علي10257102021160013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية423.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعمر حمد عبد حمد10258142021038105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية422.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمرتضى عدنان علوان صكر10259212021272122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية422.0ثانوية الكندي للبنينادبيمهند محمد يونس صالح10260112021046023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية421.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيطه اسماعيل كاظم حسن10261132021024054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية421.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيمروه ابراهيم مصطفى عبد الوهاب10262102022084025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية421.0ثانوية الفردوس للبناتادبيلينه ليث رشيد شاكر10263102022090032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرؤى ثائر اديب كريم10264122022092024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء عبد االمير عبد علي جبار10265132022103023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد ماجد راشد باهض10266142021024270

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيرسول اسماعيل طاهر كريم10267122021202082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية418.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيبراء نوري صباح مصلح10268112021181020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية418.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيحسين علي عبد هللا فرادي10269132021255022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية418.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعلي رزاق ضاري داود10270132021252079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية418.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمريم سرور عبد الرزاق هادي10271152022054084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية417.0اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه علي حسين كاظم10272142022076103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية417.0اعدادية اليمامة للبناتادبيهمسه محمد جاسم حميد10273282022063043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية417.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرواء فيصل مشرف نجاد10274132022111043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية417.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمحمود عبد اللطيف حايف سمير10275112021203205

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية416.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينور الهدى نهاد مهدي عوده10276212022160036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية416.0ثانوية السالم للبنينادبيمحمد رضا حسين سلمان محمد10277102021030011
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية414.0اعدادية االسراء للبنينادبيمصطفى رياض محمود محمد10278102021011049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية414.0ثانوية تبوك للبناتادبينور فراس نعمه صاحب10279112022102056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية414.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيعمر فاضل توفيق عبود10280112021030015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية413.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم احمد ستار خضير10281122022127093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية413.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبياسد هللا حمزة عزيز حسن10282142021050005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيايه احمد عدنان بحر10283112022099003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية411.0الخارجيونادبيمحمود سالم حسن كعيد10284142021400217

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية411.0اعدادية العامرية للبناتادبيرقيه ليث ثامر احمد10285102022118016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي عماد اسماعيل عواد10286101941020130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية435.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأحمد أوس كاظم ناجي10287102041019007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيشهاب احمد غائب حردان10288192041011053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية396.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيايه ابراهيم طاهر عمران10289112042081005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايات رياض حمزة عبد علي10290112042114007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمنار سعد نجم عداي10291102042221101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية392.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيايالف اسعد جربوع علوان10292112042103010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية386.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيايه وليد خالد نعمه10293112042108013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية378.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعلي ليث خضر عبد العباس10294102041015037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية377.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيباقر صالح عبد الحسن ابراهيم10295122041002006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية370.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي فراس عدنان هاشم10296102041017074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية369.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن غازي فيصل موسى10297142041017028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيزينب كاظم حداد موسى10298112052065027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية386.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيطه خميس جسام محمد10299102051017035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية375.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد عمار ناجي عبد10300102051020021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية374.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيطه ياسر موثوق حماد10301102051013062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية365.0الخارجياتتطبيقيايات سيف رمضان زغير10302122052401005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية365.0اعدادية النهار للبناتتطبيقيايه نزار كامل حنان10303112052127003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية360.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمينا وسام عامر محمد10304112052073066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية437.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمصطفى طه بدر موحان10305231921255089

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية427.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيحيدر احمد عبد طلب10306111921150024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية393.0اعدادية العراقي للبنينادبيعلي طالب عبد الرضا عبد10307102021005047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية393.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين حازم حافظ داود10308142021201061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية391.0اعدادية الهدى للبناتادبيمها عبد الستار جميل محمود10309122022106038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية382.0ثانوية طيبه للبناتادبيزينب خليل اسماعيل عبيد10310122022082008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية378.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيحسين سالم حسين شيحان10311122021205007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية378.0ثانوية الصديق للبنينادبيماهر محمد مانع محمود10312122021023030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية374.0ثانوية الحضارة للبناتادبياميره محمد رضا حسن10313102022108007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية373.0اعدادية الهدى للبناتادبيشيماء احمد عادي احمد10314122022106025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية371.0ثانوية فدك للبناتادبيطيبة سمير عبيد عبد عون10315142022070073

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية368.0الخارجيونادبيناصر ماجد حميد حمادي10316102021400162

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية367.0ثانوية المشاهده للبناتادبيهدى خضر قاسم عبد الكريم10317122022080036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية367.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء عبد الحسين راضي عطيوي10318152022045049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية367.0ثانوية الحرمين المختلطةادبينور خضير مسير بديوي10319122022178005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية366.0ثانوية الغفران المختلطةادبيليث شعبان هاشم نايل10320102021150012
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية366.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيحارث احمد محمد عسل10321192021350037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية365.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمصطفى احمد خليف حسن10322152021017134

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية364.0ثانوية العلوم للبنينادبيعلي فراس جبار لفته10323132021052010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية363.0ثانوية النزاهة للبنينادبيدعاء احمد محمد اسماعيل10324182022066003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية363.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا حميد سليمان صالح10325132021004046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية362.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس حازم صالح جبر10326122021009142

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيفاطمه محمود جاسم عبود10327122042108044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسن حازم حسن هالل10328181941141019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية415.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائينور خضر زامل جازع10329262042098042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية405.0الخارجياتاحيائينهى محمد علي صكر10330122042401097

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية400.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيعبد هللا حكمت كريم حسين10331122041028016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية397.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب جاسم عبد هللا علي10332132042118133

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية396.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمنال علي جاسم نزال10333122042020088

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية394.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد مجتبى حكيم طالب طرويل10334252041045162

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية393.0ثانوية الريف للبنيناحيائيسيف عبدهللا عليوي سليم10335122041029016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية392.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيفالح حسن هاشم عباس10336272041033027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية392.0اعدادية البيان للبناتاحيائيرشا جواد كاظم معن10337102042096027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية391.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهاجر عبد السالم احمد محمود10338182042392065

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية389.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد عرفي هالل مطرب10339252041150342

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية386.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيامنه مهدي عراك خلف10340122042020007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد دحام سرحان جاسم10341192041066015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0الخارجياتاحيائيرسل عبد الرحمن احمد جاسم10342122042401032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية383.0ثانوية صالح الدين للبنيناحيائياسامه ماجد خضير شرجي10343112041186002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية382.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيانس علي جاسم حمادي10344122041022019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية382.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمصطفى حمدان عبيد حسن10345232041252271

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائينسرين بالل رشيد كامل10346122042084027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية380.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحيدر عادل حمزه محمد10347232041181028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعالء حسين صياح خلخال10348232041255067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية377.0ثانوية االقصى للبناتاحيائينور محمد صباح عبد هللا10349122042130028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية376.0ثانوية الريف للبنيناحيائيعثمان رمضان عبيد رزوقي10350122041029026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية376.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيكمال جمال محمد ابراهيم10351202041009061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية375.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعثمان عبد الستار شهاب حمد10352212041278069

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية375.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيشيماء لطيف علي داود10353122042020065

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية375.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايات حامد علي سعود10354102052110010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية372.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقياحمد غازي عامر محمد10355192051304004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية365.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيفاطمه صباح محمد ولي10356102052110073

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية360.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل رياض شيال محسن10357282051151603

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية528.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيبراء محمد ابراهيم ياسين10358152022054015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمه جاسم محمد هايس10359132022130037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية490.0ثانوية تدمر للبناتادبيمريم رائد عبد الرسول حسين10360212022131020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية488.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب عالوي دويج زامل10361112022088023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية481.0ثانوية البيان المسائية للبناتادبيرشا ابراهيم محمد جسام10362192022376007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيطيبه طالب جاسم محمد10363102022109086
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0اعدادية الرميلة للبناتادبيرقيه حسين عالوي جابر10364152022044023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0ثانوية معصومة للبناتادبياسماء علي حسين مال هللا10365142022113001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0اعدادية الماثر للبناتادبيبتول عصام حسن كشيش10366152022051023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية الرتاج للبناتادبيذكرى عبد كامل حسين10367142022121011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية العزة للبناتادبيعال يونس صادق صفر10368122022118039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0اعدادية رفيدة للبناتادبيزهراء علي تيغيد جبر10369112022106025

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية453.0ثانوية االنتصار للبناتادبيسمية عماد اسماعيل ابراهيم10370122022126016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية452.0ثانوية الشموخ للبناتادبينورا رعد محمد صالح10371192022161028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية450.0ثانوية المسعودي للبناتادبيايه حيدر عبد الرزاق نايف10372232022095006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية450.0اعدادية العامرية للبناتادبيضي سعد حمزه مطلق10373102022118041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم حيدر قاسم عبد10374142022082026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية435.0ثانوية تدمر للبناتادبيسجى ماجد محمد مطلك10375212022131014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية429.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى هادي فيصل عجيل10376142022067089

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.0اعدادية العامرية للبناتادبيسما طارق حسين علوان10377102022118033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه محمد عبد الواحد عبد10378142022140035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية422.0ثانوية الفردوس للبناتادبيأيه سمير ثابت مطر10379102022090001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية420.0ثانوية قزانية للبناتادبينبأ سامي يوسف جبار10380212022104029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية418.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبييقين باسم كريم غضبان10381142022147012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية418.0اعدادية االنفال للبناتادبيناهده هيثم عبدالمنعم رحمه هللا10382102022101067

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية416.0ثانوية فدك للبناتادبيعذراء كاظم حبوب امانه10383142022070076

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية416.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيموج حامد محمد اسماعيل10384122022171010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية415.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيفاطمة معتز مؤيد زكي10385112022220058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية413.0ثانوية البراق المختلطةادبينورس سعدون وحيد جاسم10386122022177014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0اعدادية البصرة للبناتادبيطائف حسين رباط حسين10387112022109038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0اعدادية االنفال للبناتادبيوفاء حسين خلف محمود10388102022101079

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0ثانوية المعرفة للبناتادبيزينه حسين علي صالح10389112022133024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبياماني سعيد خليل صيوان10390142022136007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك اياد عبد طه10391102022095020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية407.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء علي حسين جليل10392122022134070

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0ثانوية المسك للبناتادبيتبارك محسن كاظم رشيد10393142022119009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404.0ثانوية دجلة للبناتادبيمها كريم حسن طه10394102022095063

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403.0ثانوية االسوار للبناتادبيزهراء احمد صالح كاظم10395132022076011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403.0ثانوية بنات العراق للبناتادبياساور فريد شكر حمزه10396112022128003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403.0ثانوية الرباط للبناتادبيعذراء احمد سعيد مجيد10397112022121052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيمريم غياث ابراهيم محمود10398122022096043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسارا ستار خزعل حمزه10399102022109069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرتاج جاسم عبد علي عبد هللا10400262022073005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية401.0ثانوية االعتماد للبناتادبيفاطمه علي صافي جود هللا10401142022191051

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية401.0اعدادية الفاروق للبناتادبيشمس امين خليل ابراهيم10402102022119016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0ثانوية الميسرة للبناتادبيوداد عالء حسين ريحان10403112022139030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0ثانوية البراق المختلطةادبيايمان ستار محيسن جاسم10404122022177003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0ثانوية الوفاق للبناتادبيشهد سلمان عالوي سلمان10405122022103033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية398.0ثانوية البواسل المختلطةادبيفاطمة فواز مهدي عبيد10406232022174019

527 من 242صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية397.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيزينب علي حسين جبر10407132022078010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيامنه احمد وحيد خليفه10408142022067010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0الخارجياتادبيسجى عباس كاظم فارس10409112022401116

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393.0اعدادية الكرامة للبناتادبينورس احمد جبر سرحان10410142022111055

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393.0ثانوية االبتهال للبناتادبيبراء محمود عيسى جاسم10411142022069010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0ثانوية المعرفة للبناتادبيورقاء مؤيد حميد علي10412112022133054

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيساره رعد كاظم مصلح10413122022096027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية389.0ثانوية الرحاب للبناتادبيريام هيثم علي حسين10414112022148007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية388.0اعدادية الخمائل للبناتادبينور ستار جبار ربيع10415122022127118

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية388.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبتول قاسم جابر كريص10416132022093008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية387.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره محمد خليل ابراهيم10417112022075026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية386.0ثانوية معصومة للبناتادبيزينب علي حسين مال هللا10418142022113015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية386.0اعداية المعراج للبناتادبيزينب عصام حمد خلف10419102022113034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية384.0ثانوية ابي غريب للبناتادبينور صباح عباس عبد هللا10420102022111040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية383.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيسحر جاسم الحاج جاسم10421112022077029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية381.0اعدادية العزة للبناتادبيمروة حسين كامل علوان10422122022118056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية380.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيايه عدي جواد خميط10423142022136009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية380.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيعهد عباس حمزة جاسم10424262022126069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية380.0الخارجياتادبيتبارك حامد رزوقي محمد10425152022401025

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية378.0ثانوية قرطبة للبناتادبيعائشه رياض داود فرج10426232022126028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية377.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيقبس محمد طالب خليل10427262022126088

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية374.0اعدادية البتول للبناتادبيايالف قيس حامد جميل10428112022072017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية374.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيبشائر عدنان صالح حسين10429142022071009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية374.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيليلى محمد حسين عبود10430132022110023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية372.0اعدادية المسيب للبناتادبيطيبه عباس حسين حسن10431232022117077

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية372.0ثانوية االمال للبناتادبيصحوه صبيح صبر صالح10432142022108040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية372.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك حسين علي حسين10433112022073016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية371.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيريام عبد الوهاب اسماعيل عيفان10434102022099018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية370.0اعدادية الرميلة للبناتادبيهدى عداي رضا نعمه10435152022044106

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية370.0الخارجياتادبينور الهدى علي عبد الحسين سريح10436272022401131

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية369.0الخارجياتادبيفاطمه علي حميد خميس10437122022401111

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية452.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيتبارك جمال مشرف نجاد10438122042101007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيهاجر سعد مجيد حاجم10439142042135039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيرسل حيدر فاضل خضير10440142042225104

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية420.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمالذ زهير معروف حسين10441132042074029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية419.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه لقاء حقي مكي10442192042189076

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية413.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيزكية صالح احمد ابراهيم10443132042112019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيهديل فخري شكر محمود10444122042103037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية387.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقينبا حامد جاسم محمد10445102052090020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية370.0ثانوية األميرات األهلية للبناتتطبيقيرقية محمود جميل ابراهيم10446132052089003

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية366.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيغسق عبد الحميد عبد المجيد فراج10447102042092017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينغم علي عجيل شتيل10448132022105048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405.0ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيام البنين علي حسين علي10449162022281001
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية399.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيحسن جليل هاشم حسين10450102021024019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية398.0اعدادية السويس للبنينادبينور باسم عباس رشيد10451132021006094

كلية اآلداب/الجامعة العراقية395.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء سعد علي حسين10452102022125010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية392.0اعدادية النجاح للبنينادبياوس رحيم حمود خميس10453142021027016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية390.0ثانوية واسط المختلطةادبيطيبه محمد فيصل ياسين10454132022174004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية388.0اعدادية البيان للبناتادبيمريم حسن ابراهيم علي10455102022096087

كلية اآلداب/الجامعة العراقية385.0اعدادية الناصرة للبناتادبينرجس عالء جاسم ارشيد10456142022133084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0اعدادية الكرامة للبناتادبيميساء وليد كريم احمد10457132022101080

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382.0اعدادية البتول للبناتادبيايالف فاقد نجم عبدهللا10458112022072016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية381.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدانيه عباس منجل جاسم10459142022067046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية381.0اعدادية االنتصار للبناتادبيطيبه محمد عبد الكريم عنبر10460132022091071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية381.0اعدادية الخضراء للبنينادبيابوبكر جاسم محمد عبيد10461102021013002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية380.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعامر عبد الرحمن اسماعيل عيفان10462102021027026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية380.0ثانوية النعمان للبناتادبيقمر علي عبد الكريم فليح10463132022102016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية379.0اعدادية الخبير للبنينادبيهيثم ثامر عبدعلي احمد10464112021007096

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه رعد ناصر معارج10465122022090062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينادبياحمد ضياء ملوكي محمد10466192021098001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0اعدادية الفداء للبناتادبيايه عباس نعيم عباس10467142022100011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373.0اعدادية زها حديد للبناتادبيتبارك حسن هادي عبد10468132022130008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0اعدادية السويس للبنينادبيمحمد قحطان عبد دواي10469132021006082

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيضرغام علي حميد غاوي10470132021009071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسن غالب نعمت علي10471152021006016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية369.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمصطفى فاضل علي جاسم10472152021005079

كلية اآلداب/الجامعة العراقية368.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيقحطان فالح قحطان شاكر10473132021004068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية367.0ثانوية الشجعان للبنينادبيمصطفى احمد محمد كاظم10474262021176067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية367.0الخارجياتادبيبنين ستار راهي جالب10475122022401029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية366.0ثانوية البالد للبنينادبيعباس خضير عباس عطيه10476122021008011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية366.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء حارث سليم عباس10477132022080036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية366.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيجنيد ابراهيم حسين محمود10478102021200041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية366.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرفل عماد حميد عبد10479132022079014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية364.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب عمار علي منصور10480122022134082

كلية اآلداب/الجامعة العراقية363.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمروة مثنى طالب علي10481132022110026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية363.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيحوراء احمد رحيم كاظم10482122022102030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية363.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي حسن جبر حسين10483122021009166

كلية اآلداب/الجامعة العراقية361.0ثانوية الخورنق للبنينادبيعلي هيثم ابراهيم عبيد10484122021028003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية361.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيياسر خالد حميد صالح10485132021251051

كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيطيبة مجيد علي جوده10486152022046062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيمسره جالل خليل ابراهيم10487132022074041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسين احمد عبد الحسين مهدي10488122021002015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد حمزة نصيف بريبر10489142021048085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد جاسم محمد بايت10490142021048082

كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد عبد الحسين محمد حسن10491122021003103

كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيكوثر جمال عبد هللا محسن10492102022109098
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه بهاء الدين حسن عرب10493132022098122

كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيشهد قاسم عباس جاسم10494132022083007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية474.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيشهد خالد خضير عباس10495111942101038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0اعدادية التقى للبناتاحيائياسماء عادل خضر سلمان10496111942071003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيحسين سعد فاضل محمد10497131941022020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيدانيه عمر احمد محمد10498132042126016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية412.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب علي مظلوم مكي10499142042076081

كلية اآلداب/الجامعة العراقية405.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيايات حسين كمر كاظم10500112042215018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية401.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حسين عالوي خطار10501122042092062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيدنيا عبد الكريم مهدي حميد10502132052080010

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيزهراء احمد حسن هادي10503132022083005

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية الفرح للبناتادبيبراق محمد كامل محمد علي10504142022125006

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.0اعدادية طه للبنينادبيمصطفى حميد رومي سبهان10505142021177159

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية420.0اعدادية الناصرة للبناتادبينبأ حامد عطشان خليف10506142022133083

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية419.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيآمينة مثنى سلمان محمد10507112022068006

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية418.0اعدادية فلسطين للبناتادبينور خليل ابراهيم حسين10508102022114029

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية412.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعباس محمد عباس مجيد10509132021251023

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية412.0اعدادية النهروان للبنينادبيكرار سعد عبد كدور10510152021020101

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية408.0ثانوية عدن للبناتادبيسجد عمر احمد حسن10511112022094055

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية406.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمحمود ابراهيم محمود ابراهيم10512112021059077

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية403.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيهدى موفق علي صالح10513212022098047

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية396.0اعدادية الصفا للبنينادبيعلي اياد جاسم محمد10514132021029043

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية396.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد سلمان الياس هير10515152021006004

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية396.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمصطفى سعد هادي علي10516132021038062

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية395.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبياية سالم حسن جبار10517112022136006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية396.0اعدادية الكرامة للبناتادبيانسام داود سلمان محمود10518132022101009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية387.0اعدادية االسكندرية للبنينادبياحمد حسام نجم عبد هللا10519232021001006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية365.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيجعفر جبار عباس عبد10520142021210014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية362.0اعدادية رفيدة للبناتادبينورس حسن هادي حبيب10521112022106069

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية362.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم سعد عبد علي10522112042083061

كلية األعالم/الجامعة العراقية399.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد رائد عباس ادريس10523122021048046

كلية األعالم/الجامعة العراقية398.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي هاشم والي فرحان10524132021007041

كلية األعالم/الجامعة العراقية398.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزينب علي كامل محمد10525112022104044

كلية األعالم/الجامعة العراقية396.0ثانوية الرائد للبنينادبيليث محمد يوسف عبد الصمد10526102021001031

كلية األعالم/الجامعة العراقية396.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينادبيمرتضى محمد مركن فليح10527142021165012

كلية األعالم/الجامعة العراقية395.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيورود عبد ابراهيم شريف10528102022134010

كلية األعالم/الجامعة العراقية392.0ثانوية النبوغ للبناتادبيحفصه عمر صقر عبد اللطيف10529102022098002

كلية األعالم/الجامعة العراقية392.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل غالب جاسم محمد10530122021009234

كلية األعالم/الجامعة العراقية389.0ثانوية الفارابي للبنينادبيكرار مازن ريسان عبد هللا10531212021026051

كلية األعالم/الجامعة العراقية389.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر كاظم جالل اوغير10532122021009107

كلية األعالم/الجامعة العراقية388.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيبشار علي احمد سلمان10533112021180030

كلية األعالم/الجامعة العراقية385.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل محسن غيالن راضي10534122021009235

كلية األعالم/الجامعة العراقية384.0الخارجيونادبيمحمد الجواد طالب قاسم عباس10535152021400153

527 من 245صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية األعالم/الجامعة العراقية382.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيأواب خالد عبد هللا سلمان10536142021015007

كلية األعالم/الجامعة العراقية381.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيكرار خلف سعد رحيمه10537112021180123

كلية األعالم/الجامعة العراقية381.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيعلي محمد حمادي كاظم10538122021203033

كلية األعالم/الجامعة العراقية380.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعمر عادل براك كاظم10539112021189085

كلية األعالم/الجامعة العراقية380.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى رياض سعدون رشيد10540152021001140

كلية األعالم/الجامعة العراقية379.0اعدادية العامل للبنينادبيسجاد ماهر مهدي عبد الرضا10541112021015034

كلية األعالم/الجامعة العراقية379.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيغفران كريم محمد حسين10542102022220034

كلية األعالم/الجامعة العراقية379.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسين حميد جياد هاشم10543112021180034

كلية األعالم/الجامعة العراقية377.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن والء كاظم عبد الرضا10544122021009062

كلية األعالم/الجامعة العراقية377.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى خشين خضير جبر10545112021180155

كلية األعالم/الجامعة العراقية376.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد مكي خضير عباس10546142021024138

كلية األعالم/الجامعة العراقية376.0الخارجيونادبيعلي كريم جاسم محمد10547142021400160

كلية األعالم/الجامعة العراقية375.0ثانوية حطين للبناتادبيخديجة النور حسين جاسم محمود10548142022068011

كلية األعالم/الجامعة العراقية375.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي عباس جعفر علي10549122021034075

كلية الطب/جامعة بابل598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرتاج باسم محمد عبد الكاظم10550232042088143

كلية الطب/جامعة بابل597.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيدانية ابراهيم فاضل عباس10551232042132029

كلية الطب/جامعة بابل597.1ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حسين علي علوان10552232041021075

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء حازم نعمه حسن10553232042087009

كلية الطب/جامعة بابل597.0ثانوية الرباب للبناتاحيائييقين مسلم هادي مطلوب10554232042147096

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتقى بالل هادي مهدي10555232042142086

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية المسيب للبنيناحيائياحمد جعفر عبد الكاظم عبد السيد10556232041009004

كلية الطب/جامعة بابل597.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم راجي عبيد10557232042153101

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائياديان محمد عبد الحسين منير10558232042115006

كلية الطب/جامعة بابل597.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم علي مخيف حسن10559232042153156

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب ليث محمود شاكر10560232042088269

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيدعاء عبد المنعم جاسم حسن10561232042115057

كلية الطب/جامعة بابل597.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيعلي توفيق حمزة حسين10562232041167032

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيأسامه نعيم جاسم محمد10563232041020002

كلية الطب/جامعة بابل597.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسن مكي كاظم عبيد10564232041046009

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية القدس للبنيناحيائيابراهيم سعدون جابر كزار10565232041055001

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعقيل رحيم عداي جاسم10566232041020194

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الحلة للبنيناحيائينور الحسن ثامر شنشول ركبان10567232041020404

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد علي صبري ناصر10568232041020029

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل رياض صبار عليوي10569232042271237

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه مالذ حسن بحر10570232042086145

كلية الطب/جامعة بابل597.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيايه خزعل صبيح كاظم10571272042093014

كلية الطب/جامعة بابل597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الواليه حيدر ناجي صكر10572232042088488

كلية الطب/جامعة بابل596.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيلبنى حيدر عبد ايوب حسن10573232042087298

كلية الطب/جامعة بابل596.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائياستبرق طالب حلبوص مزعل10574232042079005

كلية الطب/جامعة بابل596.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح محمد10575232042088406

كلية الطب/جامعة بابل596.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيفالح حسن علي ابراهيم10576232041002200

كلية الطب/جامعة بابل596.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد مهدي عبد الصاحب10577232042087186

كلية الطب/جامعة بابل596.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا سامر علي حسين10578232042088320
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كلية الطب/جامعة بابل596.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيشهد حسن جبر عبد10579232042147050

كلية الطب/جامعة بابل596.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء سعد شاكر سماوي10580232042304073

كلية الطب/جامعة بابل596.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيخيري غالب خيري محمد10581232041257081

كلية الطب/جامعة بابل596.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين تركي مظلوم عبد10582232042271110

كلية الطب/جامعة بابل596.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد صالح الدين جمال احمد10583272041010161

كلية الطب/جامعة بابل596.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصفا حيدر عبد االمير لفته10584232042103071

كلية الطب/جامعة بابل596.0اعدادية السدة للبنيناحيائيليث محمد محسن علي10585232041016063

كلية الطب/جامعة بابل595.6ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين علي عباس حسن10586232041021040

كلية الطب/جامعة بابل595.3ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيسجاد حازم محمد حمزه10587232041047033

كلية الطب/جامعة بابل595.3ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عباس هاشم مطلوب10588232041047060

كلية الطب/جامعة بابل595.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيعال احمد كريم كاظم10589232042137048

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه نوفل عامر صالح10590232042142266

كلية الطب/جامعة بابل595.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسين جواد كاظم10591232041282061

كلية الطب/جامعة بابل595.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيميس نجاح محمد يوسف10592232042079059

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد رضا كاظم عليوي10593232041032063

كلية الطب/جامعة بابل595.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسن مراد10594232042153024

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم صالح مهدي محمد حسن10595272042058300

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء عباس كامل هادي10596232042088125

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأسالم عباس محمد علي10597232042114007

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسجاد علي ناجي شبيب10598232041005057

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين عبد الواحد عبد الكاظم غازي10599232041054044

كلية الطب/جامعة بابل595.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيياسر عامر طعمة جابر10600232041067131

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد محيسن غاوي10601232042120081

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعباس عبد الرحمن سلمان طراد10602232041020165

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسهير رحيم شبيب ظاهر10603232042087215

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيسجى احمد حسين علي10604242042080077

كلية الطب/جامعة بابل594.2ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محمد جواد كاظم10605232041021086

كلية الطب/جامعة بابل594.1ثانوية بابل للبنيناحيائيزيد عبد العزيز عارف حمزه10606232041021047

كلية الطب/جامعة بابل594.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيقاسم عماد خليبص شدهان10607232041002203

كلية الطب/جامعة بابل594.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين عادي عبيد عبيس10608232041282025

كلية الطب/جامعة بابل594.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد حاتم حسين10609232041282100

كلية الطب/جامعة بابل594.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيحوراء نعمان عبد الساده عبد الزهره10610232042078028

كلية الطب/جامعة بابل594.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيأمير عبد العباس حمزه حسن10611232041049003

كلية الطب/جامعة بابل594.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمرام ايمن هادي عبد الحسين10612232042142274

كلية الطب/جامعة بابل594.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيآيات صالح عبد عبيد10613232042077012

كلية الطب/جامعة بابل594.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعلي جواد محمد حنون10614232041065025

كلية الطب/جامعة بابل594.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمقتدر عبد الحسن علوان عبود10615272041010208

كلية الطب/جامعة بابل594.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمرتضى علي عبد الحسين خفيف10616232041013074

كلية الطب/جامعة بابل594.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعبد هللا رزاق ياسين محمد10617232041029023

كلية الطب/جامعة بابل594.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم احمد حسين عبد علي10618232042088427

كلية الطب/جامعة بابل594.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيدعاء عباس كاظم شبر10619242042126010

كلية الطب/جامعة بابل594.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين اركان خليف عبيد10620232042142058

كلية الطب/جامعة بابل593.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسر عمار غالي حميد10621232041047103
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كلية الطب/جامعة بابل593.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيسجاد حسين مصيخ حسين10622232041252096

كلية الطب/جامعة بابل593.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد باقر محمود علي مغير10623232041033095

كلية الطب/جامعة بابل593.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيكرار حيدر فنوخ مشعان10624232041166033

كلية الطب/جامعة بابل593.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب هادي عدنان كاظم10625232042111080

كلية الطب/جامعة بابل593.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيعلي عامر اسماعيل دحام10626232041075012

كلية الطب/جامعة بابل593.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيغدير فيصل غازي شمران10627232042116038

كلية الطب/جامعة بابل593.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه تحسين فاضل حسن10628232042114092

كلية الطب/جامعة بابل593.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء عقيل ياسين خضير10629232042108044

كلية الطب/جامعة بابل593.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي عادل جاسم حسين10630232041005090

كلية الطب/جامعة بابل593.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عقيل محمد حسين10631232042109083

كلية الطب/جامعة بابل593.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعال مازن فاضل خضير10632232042088346

كلية الطب/جامعة بابل593.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حسين فيصل هادي10633232041031068

كلية الطب/جامعة بابل593.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حيدر مطر عبد10634232042103052

كلية الطب/جامعة بابل593.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيأمير عامر عبد العالي خانس10635232041167002

كلية الطب/جامعة بابل593.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيطاهر اديب صبر ادويل10636232041172019

كلية الطب/جامعة بابل592.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن عادل ابراهيم محي10637232041047014

كلية الطب/جامعة بابل592.6ثانوية بابل للبنيناحيائيياسر رائد هاتف حامد10638232041021134

كلية الطب/جامعة بابل592.4ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي أثير عماد طالب10639232041021069

كلية الطب/جامعة بابل592.3ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيغسق علي جاسم محمد10640232042132074

كلية الطب/جامعة بابل592.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرقيه حبيب ابراهيم حمادة10641232042115068

كلية الطب/جامعة بابل592.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيوسام يحيى صباح عبد االمير10642232041044061

كلية الطب/جامعة بابل592.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الحمزه عيدان10643232042271311

كلية الطب/جامعة بابل592.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه بهاء مهدي هندي10644232042088055

كلية الطب/جامعة بابل592.0ثانوية العراق االهلية للبنيناحيائيحسن رياض هادي هاشم10645232041062002

كلية الطب/جامعة بابل592.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيحنين علوان مطر حصيده10646272042070025

كلية الطب/جامعة بابل592.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد حسنان عباس صاحب10647232041282086

كلية الطب/جامعة بابل592.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عبد علي فرحان سلمان10648232042093078

كلية الطب/جامعة بابل592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد الرضا محمد10649232042087159

كلية الطب/جامعة بابل592.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرؤيا عماد حسين سلمان10650232042088136

كلية الطب/جامعة بابل591.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمؤمل حسن حمزه عبد10651232041047071

كلية الطب/جامعة بابل591.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيعلي حسن محمد علي حسن10652232041250044

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد شاكر محمد نزال10653232041020333

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد جابر رسول عباس10654232041020304

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمنتظر كاظم فليح حسن10655232041252282

كلية الطب/جامعة بابل591.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين حسون عبيد10656232041282052

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيالمصطفى عباس خزعل عطشان10657232041002020

كلية الطب/جامعة بابل591.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيهديل احمد لفته حمزه10658232042081086

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتقى علي ورور كاظم10659232042093039

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه صالح سعيد حميد10660232042086138

كلية الطب/جامعة بابل591.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب محمد جاسم جوده10661232042153104

كلية الطب/جامعة بابل591.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينجاة مصطفى عبيد حسن10662232042304203

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب عامر مشهول حمزه10663232042090102

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم رائد كاظم سالم10664232042142280

527 من 248صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي منصور جبار كاظم10665232041038045

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عبيد عباس10666232041020186

كلية الطب/جامعة بابل591.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حيدر يوسف علي10667232041020321

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيسرى محمد سلمان حمزه10668272042060197

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيياسمين احمد ناصر حسين10669232042104059

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد رياض نوري مرزه10670232041005122

كلية طب حمورابي/جامعة بابل595.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيعلي حمزة عسكر كاظم10671232041162016

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594.3زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيفؤاد عمار فؤاد حميد10672142041010066

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمرتضى خضير عبد الحسين عباس10673232041019163

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيتقى فالح حسن محمد10674232042103027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0ثانوية السدة للبناتاحيائيزهراء عمار طالب مهدي10675232042110026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء سعد علي حمد10676232042137026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرغد سامي هجول حسن10677232042153059

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبراء حيدر عبود منجي10678232042121019

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمصطفى محمد حمزه عبد هللا10679232041010131

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيرضا حسن سامي حميد10680232041005046

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب حسين وداعه حسن10681272042093058

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشيماء محمد رشيد فكع10682262042082018

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرؤى ماجد كليب عداي10683222042323096

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حيدر بدري رواش10684222042151031

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينور جاسم تركي فياض10685262042074130

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدنيا صالح كريم ياس10686212042097040

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد محمد خير هللا محمد10687212041026005

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتبارك خلف فاضل جبر10688232042132023

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي حسين جعفر10689132041010028

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب علي حسين ايوب10690232042086100

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره معين حسين مكن10691232042087197

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيروان صباح عايد نجم10692232042117073

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم احمد خليل عسكر10693232042093156

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيموج رائد حسن عباس10694132042087021

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيضحى حيدر مطر سلمان10695242042120192

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيجعفر عباس عبد االمير ابراهيم10696232041282015

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسهاد علي عبد هللا خنياب10697232042082059

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيحنين خالد حسن اشكح10698232042142092

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرحمه جواد كاظم حسين10699152042044063

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي عامر فاضل حسن10700232041009075

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد مقتدى عباس هادي هاشم10701232041016072

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمنار اسماعيل محمد فزع10702222042309032

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه فالح عزيز حمزة10703262042120078

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب حيدر سويد عصفور10704272042058175

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية امل االجيال األهلية للبناتاحيائيمالك سعد حفظي حسن10705272042073009

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحسين عباس خضير عباس10706112041016038

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء رضا عبيس جاسم10707232042090083
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيقمر الزمان محمود شاكر حسن10708232042087290

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياطياف صفاء جاسم عبيد10709232042088021

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء حسين علي علوان10710232042143015

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور الهدى عبد الرزاق كامل عبد الكاظم10711232042115181

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد احمد حاتم حسين10712232041017125

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسرى حسين نعمة حمد10713232042115110

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمسلم احمد كاظم حمزة10714232041052067

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية العلوم للبنيناحيائييحيى عدنان جبار علي10715132041052022

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير جبر مطر10716132042131043

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيروح هللا عبد الهادي رزوقي محمد10717252041001109

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس حامد فيصل امين10718232041006077

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيفاطمه حسين عبيد سلطان10719232042199015

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي ماجد محمد هالل10720232041251324

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيفاطمة محمد عجيل يوسف10721232042159031

كلية طب حمورابي/جامعة بابل589.8ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد جليل سعيد حاجم10722232041021106

كلية طب حمورابي/جامعة بابل589.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء عقيل عبد العباس عبد الرضا10723232042132051

كلية طب االسنان/جامعة بابل591.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيربا منصور محسن علي10724272042147016

كلية طب االسنان/جامعة بابل590.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم رشيد10725232042098079

كلية طب االسنان/جامعة بابل589.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهبه جابر جاسم محمد10726232042153184

كلية طب االسنان/جامعة بابل589.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاتن منذر مهدي احمد10727232042111098

كلية طب االسنان/جامعة بابل589.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائياسراء علي كاظم مزهر10728272042093005

كلية طب االسنان/جامعة بابل589.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيهديل رافد صاحب جاسم10729232042147093

كلية طب االسنان/جامعة بابل589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور حيدر عباس جاسم10730232042304213

كلية طب االسنان/جامعة بابل589.0ثانوية السكري للبنيناحيائيزينة مجيد محمد يحيى10731212042046011

كلية طب االسنان/جامعة بابل589.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب احمد عبد الحسين حسن10732232042090096

كلية طب االسنان/جامعة بابل589.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيلينا حيدر حسين علي10733232042147074

كلية طب االسنان/جامعة بابل588.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياصاله مهند عبد هللا خضير10734232042271033

كلية طب االسنان/جامعة بابل588.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراق نبيل كريم عبد الزهره10735232042088074

كلية طب االسنان/جامعة بابل588.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيليث علي علك عبد الكاظم10736232041067093

كلية طب االسنان/جامعة بابل588.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيقمر خالد نايف محمد10737232042140077

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك مهند حازم كاظم10738232042087088

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور عداي حسن عطيه10739232042088527

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيامنه مهدي حسين دحام10740232042115013

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيمؤمل باقر هاشم كزهور10741222041308031

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهدى جابر داود سلمان10742232042142321

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيغيث وائل جبار عبد10743232041067084

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحوراء احمد تركي عبد الكاظم10744232042166009

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدينا رائد كاظم كعيم10745232042088133

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيهدى محمد علي جواد10746272042093130

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء محمد صالح عناد10747232042089055

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيقطر الندى كاظم ناجي حسين10748232042304181

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رحيم كريم علي10749232042087152

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيجبريل صدام حسين علي10750232041001016
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كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم عبد10751232041020241

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيام البنين محمد نعمة علي10752232042106005

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد جابر هاشم ثامر10753272041010151

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيساره حسن نجم عبد10754232042132067

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0ثانوية الدرعية للبنيناحيائيمحمد حسن حميد ناصر10755232041170013

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عبد الحسين عبد الواحد عباس10756232042088437

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية البينات للبناتاحيائيسجا فاضل عبود خميس10757212042116027

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه سامر حسن سلمان10758232042088375

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيامنيه عباس جبار سيد10759142042127003

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا محمد خضير عبيس10760232041067063

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير صالح حسن عزيز10761232041020049

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية النصر للبناتاحيائيآيه عادل شذر عبد10762122042112004

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين وهاب دحدوح حساني10763232041007035

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيهاله محمد شمخي ناجي10764232042134030

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرفل ايسر ياسين خضير10765232042271252

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين مهدي لطيف عودة10766132041012048

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمنتظر حيدر حسين علوان10767232041009124

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم علي حسن علوان10768232042142284

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.1ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيامنه فالح حسن محمد10769232042132014

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء سعد سالم عوده10770212042160020

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0اعدادية البيان للبنيناحيائيجعفر محمد عباس حمودي10771232041014026

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي منعم حميد10772232041020099

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسكينه عماد ستوري ايوب10773232042271448

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيعبد هللا ناظر كاظم كريم10774232041058009

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد كاظم سعيد علي10775232041008159

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيابراهيم رسول شبوط ابراهيم10776132041037001

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعساف كاظم احمد عبود10777102041026161

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدعاء علي حسن عاصي10778232042093048

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد احمد علي عبد10779232042087218

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد احمد عوده عريبي10780242041003213

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيسجاد محمد احمد ابراهيم10781172041080042

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0ثانوية اليرموك للبنيناحيائيعبد هللا رسول عبد هللا محمود10782182041129006

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمسلم قحطان ناصر زبيدي10783252041052077

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.8الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمهند اوس عبد الحميد رشيد10784102041002173

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ عمار عبد الحسين محمود10785132042121220

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.2ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي عبد دواد10786142042094137

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيسعد معاذ محي محمد شريف10787192041114042

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيسجاد مصطفى متعب عبود10788212041050010

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار حيدر حسين عطيه10789272041001229

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه محمود شاكر حميد10790262042083082

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه حيدر عادل حسن10791272042089098

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية السكري للبنيناحيائيهبه ياسر محمد يحيى10792212042046023

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء كاظم جواد مهدي10793272042062047
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كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فراس فاضل محمد10794232042087165

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيدعاء وليد علي غافل10795252042059307

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيامير سعد جودي كاظم10796252041052007

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرحاب عادل كامل دخيل10797232042142105

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيحوراء عقيل شهاب حسون10798232042136008

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه عبد الواحد حسين عليوي10799152042054215

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيمصطفى صباح نور الدين عيسى10800132041259039

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد زعيم ياسر عزيز10801262041022005

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيعلياء سليم عبيد عمران10802232042139051

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين داخل عيسى كاظم10803232042086033

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوفاء خالد هاشم محمد10804232042083071

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيغدير حسين علي خليل10805232042100055

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيدعاء علي محمد سهيل10806112042134003

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيرقيه عماد ياسين خضير10807112042218094

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيوفاء علي حميد نجم10808232042098211

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم امير حمزه جواد10809232042142278

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيجنه ستار كريم مجول10810232042142091

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمصطفى باسم شبع عبد10811232041027059

كلية طب االسنان/جامعة بابل582.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد محمد جواد علي10812232042132042

كلية طب االسنان/جامعة بابل582.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك خير هللا خلف خليبص10813272042056097

كلية طب االسنان/جامعة بابل582.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيشهد ستار جبار ابو شنه10814272042101033

كلية طب االسنان/جامعة بابل582.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمصطفى عامر جابر حسين10815292041153207

كلية طب االسنان/جامعة بابل582.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيمنار صديق علي موسى10816152042056096

كلية طب االسنان/جامعة بابل582.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء انيس محسن كاظم10817272042060075

كلية الصيدلة/جامعة بابل685.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعذراء مجيد خضير عوده10818231942119181

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد صفاء احمد محمود10819232042115114

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيمفاز عباس كاظم مطرود10820232042086162

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور احمد محسن توفيق10821232042124133

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيضحى كريم دحام هاتف10822232042103075

كلية الصيدلة/جامعة بابل591.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد حليم زناد عبيس10823272041014008

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيايسر ازهر عبد الزهره عاكول10824232041067012

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عماد يوسف عبد هللا10825232042115082

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء مرتضى سلمان نجم10826272042058159

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياالمير علي حسن نوري راضي10827272041014018

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيالزهراء قحطان عدنان جابر10828232042091011

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيوفاء فائز محمد علي جاسم10829232042124144

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيانوار عالوي حسن عبيد10830232042090012

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي احمد شاكر محمود10831232041004023

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد هللا جاسم حمزه حمود10832232041003043

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيسجود قاسم عبد الرزاق يوسف10833232042086107

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمرتضى حسين علي عمران10834232041008165

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين ستار مجبل خضير10835232042114028

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه علي جواد كاظم10836232042114106
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كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب علي حسين هاشم10837232042101046

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيهدى حمزه عصفور علوان10838232042145152

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعلي حسين هاشم عباس10839232041067072

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعمار عالء جاسم محمد10840232041020267

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر رياض عزيز ردام10841232041020414

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء باسم عبيس كاظم10842232042111032

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيبتول ذياب عبيد نايف10843262042155002

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء حامد شياع كريم10844232042177018

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين مازن محمد علي وحيد10845232042087098

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيالبتول حيدر حمزة كريم10846232042117013

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيشهد ذو الفقار احمد عبد10847232042091065

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيقمر رحيم عبيس حسن10848232042304182

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمسار احمد محمد خليف10849232042153161

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائينور الهدى منذر عباس حسين10850232042159037

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك نصير حسين مرزه10851232042142082

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم عدي عبد الجليل راضي10852232042142282

كلية الصيدلة/جامعة بابل589.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب موسى عسكر جسوم10853232042271398

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء علي سعد نجم10854232042102036

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد المهيمن احمد خضير عباس10855232041001054

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر قاسم عبد الخضر كاظم10856232041020118

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيزهراء فيصل صايل محيسن10857232042169018

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حسين عبيد عطيه10858232042103050

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيشهد رحيم ضيدان فلفل10859232042144064

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمروه حيدر نعمه عبد الوهاب10860232042088422

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبلقيس ستار عمران حسن10861232042119029

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغفران احمد حبيب جابر10862232042121105

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيفرح عباس حسن صبيح10863232042144082

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيغدير رعد سعدون منير10864232042116036

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب مازن جواد كاظم10865232042271390

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيناديه عامر عبيس عرمط10866232042142304

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه حسين حسان عبد زيد10867232042089098

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء ثامر ماجد عبد10868232042120052

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية عدن للبناتاحيائينور الهدى سلمان عباس هاتف10869232042076084

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايه حسين شنيور هندي10870232042115022

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر عبد الخالق خليل جعفر10871232041020393

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيياسمين كمال محمود جعفر10872212042099148

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيجعفر عقيل كريم راضي10873272041010030

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيعلي جاسم زامل بتيت10874242041164012

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية السكري للبنيناحيائيسجاد حسن خليفه عبد الوهاب10875212041046010

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ عامر يوسف رميض10876212042102140

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرنا رياض عبد الهادي مهدي10877122042109049

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيليث جميل عليم علوان10878152041003078

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائياصاله صائب كريم حسين10879232042124008
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كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهبه رياض ابراهيم عبد10880232042093184

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء محمد عبد عون هاني10881232042080068

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيام البنين علي كريم جاسم10882232042093009

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى عبدالحسين بدر سالم10883232041005140

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه رسول عطيه جاسم10884232042120073

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة يونس محمد نوفل10885212042138132

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمينا منقذ جاسم حسن10886232042121124

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسجى علي محمد عباس10887232042088290

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعقيل عباس جاسم فؤاد10888152041017035

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايمان عادل اسماعيل حسين10889132042091011

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيكاظم جاسم كاظم عبيس10890232041017115

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.7ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد رياض محسن حبيب10891152041071321

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.6الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد جاسم محمد مجيد10892112041045046

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.3ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء ثائر سليم عبد10893232042096044

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.2ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعباس فاضل هادي ابراهيم10894232041047042

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي حيدر راشد ابراهيم10895232041030024

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه ثائر موسى رضا10896272042089094

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيسلسبيل عقيل خضر عباس10897272042089077

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد شاكر محمود احمد10898212041034008

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رياض زهير كاظم10899232042087271

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياالء محمد كريم زيدان10900212042140014

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية القدس للبناتاحيائييقين ماجد عامر كاظم10901262042104172

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيايمان مهدي طاهر شمخي10902262042144017

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى حسن داخل محسن10903272041001317

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرسل ياس خضير كعيس10904262042074043

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياسيل هادي هريو دخيل10905262042088009

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحسن حامد خضير كاظم10906232041289009

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيسجاد حسن عبدالهادي جوده10907232041289018

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء ماجد هادي راضي10908232042079027

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه محمد بخيت تايه10909232042086143

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيساره مسلم عبد الحسين تركي10910232042098124

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيبراء محمد صبار حسين10911232042105007

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيثناء مجيد دهان صليبي10912232042271158

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحنان حسين علي سعيد10913132042130069

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب فالح عبد خضير10914142042090062

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ حسين كاظم خضير10915132042111096

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائياحمد محمد شنان عطيه10916132041252015

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيكرار حسن نجم عبد10917232041069039

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيخليل ابراهيم خليل ابراهيم10918232041052022

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء عباس هاشم عبد عون10919232042145040

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب هادي جاسم حسين10920232042142179

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشفق ضياء علي محي10921232042271462

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد حيدر عليوي لحيس10922232041006063
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كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائياثير كنعان ناصر نايف10923212041030004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيكرار صالح مهدي احمد10924272051001092

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيمريم مهدي سعدون سلمان10925232052115036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزينب عدنان مجيد عزيز10926272052058033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيآيات صالح سوادي عبود10927272052059001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعلي حسين علي مصطفى10928202051017023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقياسراء زكي خضير عباس10929272052160006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي عرفان عدنان عبد الحسين10930231951007047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل478.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامير مكي صاحب جواد10931232051007017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل474.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمنذر سعد عبد األمير مهدي10932272051005028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل469.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيوسام علي جباره عوده10933162051001232

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل462.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر سمير عبد الحسن عنيد10934252051008050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل461.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيسجاد رياض عبد الصاحب حمود10935162051491024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل460.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين عبد الحمزة عيدان10936232052148011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل459.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيحسين فارس عبد الكاظم عطية10937232051252035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيباقر عيسى معتوك محمد10938162051083013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيأمير حسين فاضل حمدان10939232051020001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل451.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيزين العابدين رائد عبد اللطيف صالح10940162051049059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل450.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعباس احمد مجيد عاشور10941162051358088

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي عبد عطيه عباس10942272051010063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل447.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيعلي كامل خليل ابراهيم10943232051205014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيباقر ماجد عبد الزهرة حسن10944232051205005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل443.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي مكي عبد العباس خضير10945292051002076

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي محمد حسن علي محمد حسن10946232051014024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيمحمد أحمد عداي علي10947142051044004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن رضاوي هاني عبد الرزاق10948162051010017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل441.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقياسعد رحيم جواد نصيف10949232051251024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيأنين عيسى جاسم عبود10950282052055004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيكوثر جليل كاظم عباس10951232042169032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك سهل مهدي عكموش10952232042098049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل486.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي جميل خليل ابراهيم10953162041139037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل482.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين علي عبيس خضير10954232041027012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل477.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء باسم حمزه راشد10955232042142135

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل475.0ثانوية بابل للبنيناحيائيالمنتظر خالد لطيف حسين10956232041021016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل458.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسنين سجاد عبد الحسن عبيده10957162051033029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيميثم مرتضى علي كاظم10958162051031034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل441.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسنين سهيل داود10959162051140073

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيشهد عدنان محيسن عليوي10960232042166031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عباس هاشم سلطان10961272042056188

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين شمخي هاشم ناصر10962162051083030

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيعلي مؤيد وحيد محمد علي10963282051003007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحسن محمد ناجي عبود10964252041034009

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيرضا غسان صاحب محمد جواد10965252041034017
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل580.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم حامد محمود سعيد10966232042132087

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد الباقر يحيى عبد االمير صاحب10967252041031558

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيافنان مجيد عبد هللا عوده10968232042155004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عباس سعيد عبود10969232042088201

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيمصطفى صباح شمخي جبار10970232041030047

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين ماجد صادق جنديل10971242041003082

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمة محمد نصيف جاسم10972272042063155

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل572.8ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء جمال كاطع حمد10973282042079045

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا سالم حسن هادي10974232041067060

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي خالد رزاق هادي10975272041014143

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهديل حمود لفته عبد الرضا10976272042091148

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيدعاء حميد جاسم مرير10977232042090061

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عقيل عبدعلي حسين10978252042062587

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب هزاع ابراهيم عبيس10979232042090110

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيبشار شريف شعالن مهدي10980292041002024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين عبد الخالق دبي عبد المهدي10981232042120031

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرتاج سمير قاسم عباس10982232042088144

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيانفال باقر عباس موسى10983252042056037

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد عبد الحكيم خفيف خورشيد10984232041017004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسين محمد لعيبي حسين10985162041038018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيجعفر محمد طالب مجيد10986232041067020

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغاده عبد الكريم عبد الحسن حمزه10987252042100067

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين راضي10988262042087068

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينيران رائد كاظم حسين10989232042115192

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء ساهر محي فرحان10990242042122062

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم عبد الرضا حميد10991212041029011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمقتدى هاشم محمود محمد10992252041031781

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيمريم ضرغام فاروق عبد القادر10993282042052093

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس علي عبد الرحمن ورش10994232041002131

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمة ماجد سلطان سلمان10995132042099033

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد وهاب مصطفى نوري10996132041010013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد شاكر10997232041289045

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الزهره هادي10998232041002151

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيمريم عباس حسين حمدان10999142042220122

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيبالل احمد محمود علي11000102041020048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنى حسن داخل محمد11001252042100402

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيشهد هدير عبد زيد نصار11002232052091022

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيعلي عامر راضي عبد الحسين11003252051031017

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور ماجد عبد االمير فنجان11004232052121016

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعباس احمد عبد الحسين محمد11005272051154105

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبنين حيدر ناجي زنكاح11006232052091006

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيوالء محمد حسين حمد11007232052080048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي كاظم حسين زين العابدين11008172051178028
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين حسون فزاع11009262051001024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيسيف حيدر عبد الرزاق محمد حسين11010232051040024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد عبد الحليم احمد محمد11011232051007008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمرتضى يوسف سلوم فرحان11012112051024034

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيعال عبد النبي جويد عبد11013232052140013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل412.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى ميثاق عبد الرحمن ورش11014232051251335

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل410.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرسل كفاح جالب فرحان11015272052055023

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل459.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسجاد كريم عبد عيدان11016232041251195

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل406.0ثانوية بابل للبنينتطبيقيرامي معمر كاظم عباس11017232051021010

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل500.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد الجبار كريم11018232041047082

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل480.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيمحمد باقر حافظ صادق حسن11019212041067020

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل437.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي الهادي احمد سعدي عبد األمير11020232041020202

كلية العلوم/جامعة بابل506.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفدك مهند هادي صالح11021232042121111

كلية العلوم/جامعة بابل501.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد ساري عبد هللا شعبان11022172041072020

كلية العلوم/جامعة بابل501.0ثانوية السلوى للبناتاحيائينور محمد عبد الحمزه كريم11023272042084057

كلية العلوم/جامعة بابل495.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر امير علي جاسم11024232041020112

كلية العلوم/جامعة بابل493.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيتبارك محمد كامل حسن11025232042092058

كلية العلوم/جامعة بابل492.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيايه صفاء حسين شاكر11026112042091004

كلية العلوم/جامعة بابل492.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيصابرين عبد الكريم جاسم مليوخ11027232042117119

كلية العلوم/جامعة بابل492.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيايات محسن حسين ربح11028232042144005

كلية العلوم/جامعة بابل488.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينرجس يحيى علي حسين11029232042098193

كلية العلوم/جامعة بابل487.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي عبد الرضا وناس11030232042088256

كلية العلوم/جامعة بابل485.5ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب سالم شويش عبطان11031232042096063

كلية العلوم/جامعة بابل485.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينور الهدى شامل كامل عبيد11032232042140085

كلية العلوم/جامعة بابل485.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن وائل حسن عطيه11033252041045042

كلية العلوم/جامعة بابل483.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء احمد جابر ايديم11034142042145081

كلية العلوم/جامعة بابل483.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرتاج عبد الرسول عويد عداي11035232042134006

كلية العلوم/جامعة بابل481.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيزينب نهاد عبيد عبد11036232042155028

كلية العلوم/جامعة بابل481.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيفاطمه الزهراء شاكر احمد عبد11037232042099037

كلية العلوم/جامعة بابل479.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمها عبد الرضا محمد سعيد نعمه11038252042096482

كلية العلوم/جامعة بابل478.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيرسول رؤوف حمد هللا غضيب11039282041013014

كلية العلوم/جامعة بابل478.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيوجدان عبد الزهرة كريم جار هللا11040232042106095

كلية العلوم/جامعة بابل476.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغدير عمار عبيد علي11041232042271545

كلية العلوم/جامعة بابل475.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيمنار محمد رضا حمزه11042232042100066

كلية العلوم/جامعة بابل475.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك مهدي كريم محمد11043232042117048

كلية العلوم/جامعة بابل474.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمرتضى ابراهيم نجم عبد هللا11044232041183079

كلية العلوم/جامعة بابل474.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيايالف كاظم سعود ضايع11045232042130006

كلية العلوم/جامعة بابل473.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدالل عادل صالح مهدي11046232042087114

كلية العلوم/جامعة بابل473.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيصفا حبيب عبد هللا اسماعيل11047232042142206

كلية العلوم/جامعة بابل472.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدعاء قيصر حامد صاحب11048232042120063

كلية العلوم/جامعة بابل442.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيعلي ماجد طارق هاتف11049232051032015

كلية العلوم/جامعة بابل438.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي صالح11050161951064023

كلية العلوم/جامعة بابل435.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيانعام ماجد عبد اللطيف حبيب11051232052271022
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كلية العلوم/جامعة بابل410.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيحنين حسن جواد حمزه11052232052142011

كلية العلوم/جامعة بابل399.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيجعفر حسين موسى محمد11053272051010018

كلية العلوم/جامعة بابل395.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيامير عبد المنعم ضهد جخير11054222051310025

كلية العلوم/جامعة بابل392.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيشهد وسام فاضل محي11055232052103013

كلية العلوم/جامعة بابل384.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسن صالح هادي جاسم11056272051154042

كلية العلوم/جامعة بابل384.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء علي عبد اللطيف فيصل11057232052124017

كلية العلوم/جامعة بابل384.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقينور الدين خضير حسن شريف11058282051151851

كلية العلوم/جامعة بابل383.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي مهدي صالح غانم11059282051018070

كلية العلوم/جامعة بابل383.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي نصيف11060232051008070

كلية العلوم/جامعة بابل382.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيتقى مهدي احمد عباس11061272052160037

كلية العلوم/جامعة بابل381.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيرسول محمد عبد الرزاق صالح11062282051009034

كلية العلوم/جامعة بابل380.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كريم غضبان علي11063242051251029

كلية العلوم/جامعة بابل380.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين علي رومي11064282051020028

كلية العلوم/جامعة بابل378.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمقتدى حبيب حوام حسين11065282051151791

كلية العلوم/جامعة بابل375.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيايات محمد علي حسين11066272052072007

كلية العلوم/جامعة بابل375.0الخارجياتتطبيقياسيل موسى كاظم عمران11067232052401002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0ثانوية النجاة للبناتاحيائينبأ ستار جبار ذيبان11068232042139062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل484.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيجمانه عبد المحسن جاسم حسن11069112042083019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل482.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رزاق عبيس جعفر11070232042087153

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيايات عادل هاتف علي11071232042107014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشام احمد محمد رضا شاكر11072232042304146

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل469.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين عاشور هادي حسين11073232042127013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرغد داخل حسن عبد علي11074252042070072

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الهدى نعمه ناصر صبر11075232042142310

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب علي هاشم عبد نوح11076232042092130

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمنار محمد عبد الحمزه عبد هللا11077232042142298

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيطيبه علي عبد الهادي علي11078232042091069

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيهبه اياد نايف عبد11079102042141057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيامل عماد كاظم جدوع11080212042144010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل443.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور جمال عبد بخيت11081232042142312

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل442.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيآيه عدي حمودي عبد11082202042139004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل441.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايه حسين علي عبد نوار11083232042271091

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل438.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشيماء مجبل علي شلهوم11084212042091114

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل437.0ثانوية التراث للبناتاحيائيتماضر علي ناصر حسين11085232042148013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل435.0اعدادية الثورة للبناتاحيائياجوان كاظم راضي عبد11086232042086002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل403.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيام البنين محمد عباس حرش11087232052100004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل387.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيبنين احمد علي حسين11088232052117007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل486.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمنى فاضل كريم عمران11089232042183046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل467.0ثانوية السدة للبناتاحيائيخضراء عباس عمران مهدي11090232042110023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيمصطفى حليم يحيى راقب11091232041049055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل452.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي محمد مدلول جواد11092232041020254

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل447.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين عادل كاظم دنان11093232041183016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل446.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن محمد عبد الكاظم عبد اللطيف11094232041251091
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائينوره عمار صالح محسن11095232042102082

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى رضا عبد الزهره نايف11096232041002261

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء جبار عبد الحسين موسى11097232042091042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد برير قاسم محمد11098272041040017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل436.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرقية علي جواد كاظم11099232042271261

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل435.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم محمد11100232041020381

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل433.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي حسين عبد ايوب11101232042088255

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل432.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائينبأ حسوني حسن ضايع11102232042090166

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل431.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمرتضى كاظم موازي سنيد11103232041012132

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل430.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيذو الفقار مؤيد غالب عبيد11104232041052023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل427.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامين قصي طه شهيد11105232041012018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل426.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيسجاد حسنين حسن مكي11106232041043020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل423.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء زكي فرحان عبد11107232042120092

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل423.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمرتضى احمد نور علي11108232041002249

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل420.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه حيدر سامي حسوني11109232042123097

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل435.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد سالم حسن ضيف11110232051020073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل397.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسن محمد حميد حمزة11111232051052005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل392.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى حسن هادي ناجي11112272051014053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل382.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيجعفر هاشم خلف نعمه11113162051020017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل380.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمجتبى سعد جاسم محمد11114232051007082

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل376.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمحمد مهند مهدي ناجي11115232051002057

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل374.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمرتضى سمير سعدون كاظم11116272051014048

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل374.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي جابر شناوه عطيه11117272051036054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل373.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقياحمد صبيح عبد الحسين محمد رضا11118232051040002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل373.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيعلي عمار يونس جزر11119232051067045

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل372.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيطالب حسن عوده عبيد11120232051017034

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل370.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمؤمل صفاء عباس كريم11121232051067052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل367.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمنتظر عباس كاظم سالم11122232051067074

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل366.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيضحى محمد كاظم محمد11123232052086040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل365.0الخارجيونتطبيقيعلي جواد كاظم عبيد11124232051400044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل364.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمنتظر خالد عادي فاضل11125232051257148

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل364.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد مخلص الزم العيبي11126162051352252

كلية القانون/جامعة بابل481.0اعدادية حيفا للبناتادبيبنين علي جواد جمعه11127232022122012

كلية القانون/جامعة بابل439.0اعدادية الحلة للبنينادبيعبد هللا والء حسين علي11128232021020036

كلية القانون/جامعة بابل428.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيهاني سامي عبيس جعاطه11129232021040036

كلية القانون/جامعة بابل428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدعاء نصير عباس علي11130232022127019

كلية القانون/جامعة بابل426.0اعدادية الثورة للبناتادبيهدى كريم فيصل حميد11131232022086060

كلية القانون/جامعة بابل425.0اعدادية كوثا للبنينادبيحسين نغيمش حسين خليفه11132232021051009

كلية القانون/جامعة بابل425.0اعدادية حيفا للبناتادبيهبه فراس زوير جحيل11133232022122056

كلية القانون/جامعة بابل424.0اعدادية الربيع للبناتادبيرقيه ماجد عبد االمير شاكر11134232022098056

كلية القانون/جامعة بابل422.0اعدادية الكندي للبنينادبيليث سليم احمد حميد11135232021007032

كلية القانون/جامعة بابل422.0ثانوية الحلة للبنينادبيحيدر مجيد هادي شعول11136232021015015

كلية القانون/جامعة بابل420.0ثانوية النيل للبنينادبيميمون عمران عبد االمير عمران11137232021033059
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كلية القانون/جامعة بابل419.0اعدادية الفاو للبناتادبيساره محمد عطله عليوي11138232022111034

كلية القانون/جامعة بابل417.0ثانوية النيل للبنينادبيهادي احمد لفته حمزه11139232021033060

كلية القانون/جامعة بابل416.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي حميد محسن عباس11140232021016039

كلية القانون/جامعة بابل415.0ثانوية الغدير للبناتادبيخوله نهاد حسن مجيد11141232022131007

كلية القانون/جامعة بابل414.0اعدادية المسيب للبنينادبياحمد غازي هاشم محمد11142232021009008

كلية القانون/جامعة بابل412.0اعدادية المحاويل للبنينادبياحمد عبد الخالق حسين كاظم11143232021008003

كلية القانون/جامعة بابل411.0ثانوية الصديق للبنينادبيحسين ليث حسين جواد11144232021027011

كلية القانون/جامعة بابل411.0اعدادية الطبري للبنينادبيعدنان عبد الكريم ناصر شدهان11145232021061044

كلية القانون/جامعة بابل409.0اعدادية القدس للبنينادبيباقر محمد عبد المحسن محمد11146232021055008

كلية القانون/جامعة بابل407.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيجعفر صادق موسى رضا11147232021052012

كلية القانون/جامعة بابل406.0اعدادية الثورة للبنينادبيعباس جبار كاظم خضير11148232021003031

كلية القانون/جامعة بابل405.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم عالء عبيد خلف11149232022127042

كلية القانون/جامعة بابل405.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيايمن شهاب حمد عمران11150232021052009

كلية القانون/جامعة بابل404.0اعدادية الكندي للبنينادبيمقتدى محمد لفته علي11151232021007043

كلية القانون/جامعة بابل404.0اعدادية الفاو للبناتادبيمريم محسن علي عزيز11152232022111049

كلية القانون/جامعة بابل403.0اعدادية الجهاد للبنينادبيكاظم عيسى كاظم شنان11153232021004060

كلية القانون/جامعة بابل403.0اعدادية القدس للبنينادبيامير قاسم عبد الواحد حسين11154232021055007

كلية القانون/جامعة بابل403.0الخارجياتادبيالهام عمار شمران هاشم11155232022401015

كلية القانون/جامعة بابل401.0اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد باسم هيجل مردان11156232021020059

كلية القانون/جامعة بابل400.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه رزاق علي ناصر11157232022087034

كلية القانون/جامعة بابل400.0اعدادية الحلة للبنينادبيحارث مثنى محمد هاشم11158232021020010

كلية القانون/جامعة بابل398.0اعدادية البيان للبنينادبيقيس حازم شبيب عناد11159232021014048

كلية القانون/جامعة بابل397.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعلي محمد زيدان سمير11160232021256097

كلية القانون/جامعة بابل397.0ثانوية بيروت للبنينادبياسعد مسلم علي عبيس11161232021022005

كلية القانون/جامعة بابل397.0ثانوية الكرار المختلطةادبيحامد حاتم موحان كاظم11162232021175007

كلية القانون/جامعة بابل396.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعباس فاضل ظاهر كنيهر11163232021054010

كلية القانون/جامعة بابل395.0ثانوية الوركاء للبنينادبيمصطفى حازم وحيد مشعل11164232021034047

كلية القانون/جامعة بابل395.0اعدادية االمام للبنينادبيمقتدى حميد هاشم كاظم11165232021013036

كلية القانون/جامعة بابل394.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعباس علي شهيد حسون11166232021002024

كلية القانون/جامعة بابل394.0ثانوية النهرين المختلطةادبيعمر وليد مجيد كسار11167232021197017

كلية القانون/جامعة بابل392.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي عبد الحمزه عبيد محسن11168232021001047

كلية القانون/جامعة بابل456.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحيدر فارس عبد الكاظم بريبر11169232041289013

كلية القانون/جامعة بابل452.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيالحسن حيدر عبد الحسن عبيد11170232041067011

كلية القانون/جامعة بابل448.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد علي مهدي عبد هللا11171232041051147

كلية القانون/جامعة بابل444.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي محمد حمزة عبيد11172232041014080

كلية القانون/جامعة بابل443.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق عبد االمير عواد11173232041031094

كلية القانون/جامعة بابل436.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمصطفى هادي فاضل حسن11174232041256146

كلية القانون/جامعة بابل383.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيمحمد قاسم حربي حمزه11175232051201030

كلية التمريض/جامعة بابل575.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي قاسم مزهر خنياب11176232041165030

كلية التمريض/جامعة بابل575.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حسام كاظم عبد أيوب11177232041020078

كلية التمريض/جامعة بابل573.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيعبد هللا تحسين فاضل حسين11178232041066025

كلية التمريض/جامعة بابل572.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيكرار عماد عسر دحام11179232041187012

كلية التمريض/جامعة بابل570.0اعدادية المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر نبيل حميد11180232041284012
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كلية التمريض/جامعة بابل568.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد عباس برهي عبيد11181232041008154

كلية التمريض/جامعة بابل567.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيسجاد ظافر محمدجواد علي11182232041024024

كلية التمريض/جامعة بابل565.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين هادي مظلوم عبيس11183232041017045

كلية التمريض/جامعة بابل565.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرقية فالح عبد محيسن11184232042271263

كلية التمريض/جامعة بابل565.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيكرار حاتم مشير سلمان11185232041002208

كلية التمريض/جامعة بابل564.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي نعمه كاظم موسى11186232041014083

كلية التمريض/جامعة بابل562.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينرمين خالد رحيم عبدون11187232042304205

كلية التمريض/جامعة بابل559.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيرباب ماجد كاظم دنان11188232042146013

كلية التمريض/جامعة بابل557.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيآيات حاتم عادي حسين11189232042077011

كلية التمريض/جامعة بابل556.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياية نوار عناد كاظم11190232042119017

كلية التمريض/جامعة بابل555.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيايمان عباس عيدان كطاع11191232042186001

كلية التمريض/جامعة بابل554.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحنين حسين عبيس كاظم11192232042172006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0ثانوية مأرب للبنينادبيحيدر جاسم نعمه عبد11193231921049015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0اعدادية شط العرب للبناتادبيأيه احمد عباس متعب11194232022124002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين قاسم موزان مزعل11195122021009085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0اعدادية عشتار للبناتادبينهاد ماجد حميد جميل11196232022125028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيزيد فالح حسن علي اكبر11197272021031081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد فاضل محمد صنكور11198162021020131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0ثانوية النسائم المختلطةادبيعبد االله مهدي خضير عباس11199212021254009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي عدنان نجم عبد11200232021251168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد ظاهر شاكر حسين11201232021043057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى مناضل حميد حمزه11202232021043061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن عباس فاضل سلمان11203102021009015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد حيدر رعد مطر11204152021001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيجواد كاظم داود سلمان11205262021047029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيحمزه جبار حسين مزعل11206232021250023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعباس ضياء محي محسن11207272021044059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0اعدادية المكاسب للبنينادبيكرار راضي عبد المهدي كاظم11208272021003063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0اعدادية الحلة للبنينادبيمصطفى سالم صالح مهدي11209232021020073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبييوسف نجم عبد هللا فارس11210112021053124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكريم علي عباس عبد هللا11211232021052063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمة الزهراء مجيد غني كريم11212232022108033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0ثانوية الجنائن للبناتادبيزهراء حسن نجم عبد11213232022102011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين عبد الزهره امين اسماعيل11214272021044031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه حسين جبر عبد11215231942080093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل425.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمهدي علي مهدي حمود11216231941041039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل397.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين عباس حسين هنون11217232042086036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر سليم حسين عبود11218232041007059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك عبد مشرع مشهد11219232042083011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد ميثاق زويد حسين11220232041020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل381.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائياستبرق محمد هاشم مهدي11221232042103007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمود حمدان ماضي محمد11222232041033116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيغدير ابراهيم عبد خضير11223232042149043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم دنان11224232042146028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنين عباس رشيد كريم11225232042144018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب كريم عبد المهدي شرار11226232042088268

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء سعد محمد عباس11227252042089058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه راجح شهيد حسن11228232042153135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيغسق ماهر كاظم محمد11229232052124038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيالمجتبى احسان فاضل عباس11230232051007014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل495.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياالء محمد عبد هللا دليمي11231232042093007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل467.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الكاظم عبد اللطيف11232232042096099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل465.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حسين هادي حسن11233232042304038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل464.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد المصطفى عامر عبيد كاظم11234272041014200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل458.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيأحمد قاسم حميد عبد الكاظم11235232041008013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل456.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى عباس فاضل عمران11236232041002265

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل453.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيحوراء جبار محمود حسن11237232042228005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل453.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيريام اياد جبر حسين11238232042093064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل446.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيبنين حيدر كاظم عبد11239232042152008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل443.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد صبري عطيوي11240232042304168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل442.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد بزون محيسن معيدي11241232041024048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل439.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيعذراء كريم فرحان فهيدي11242262042092062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل501.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقينبيل رفعت نبيل محمود11243231951043042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل442.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزينب حميد علي كزار11244232052271119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل423.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمصطفى صابر بصير عبد11245232051012053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل414.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيفراس حسين جرمد بكال11246222051311141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيحميد امين شاكر خليف11247232021001024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0اعدادية اسماء للبناتادبيرويده رشيد مجيد عبود11248232022093028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبياحمد حسنين مهدي عباس11249232021012002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0ثانوية الفضائل للبناتادبيحوراء حسين عبد االمير عليوي11250232022112005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيباقر عماد حاكم ابشون11251232021193004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0اعدادية الخنساء للبناتادبيساره طاهر عليوي ناصر11252232022087028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايات علي جبر خضير11253232022119007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي ناطق ايسر دوهان11254232021005022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعذاب عباس علي محمد11255252021207019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي حسين عبد الحمزه سهيل11256232021183045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0اعدادية اسماء للبناتادبيطيبة محمود خليف سعدون11257232022093048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0ثانوية النجاة للبناتادبيزينب جميل تركي حسين11258232022139010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل484.0اعدادية شط العرب للبناتادبيبنين عماد عبد الغني فيصل11259232022124023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل484.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايه علي سهيل عبيد11260232022119009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل482.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب حيدر احميزه كاظم11261232022080024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل482.0اعدادية الخنساء للبناتادبيآيه عادل جاسم كاظم11262232022087004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل481.0اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين مهند مهدي جابر11263232022092016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0الخارجياتادبيزهراء حامد رحمن مهدي11264232022401055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0الخارجياتادبيميس صبار عبد النبي فياض11265232022401114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل479.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد هللا جواد كاظم ظاهر11266232021002026
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0اعدادية دجلة للبناتادبيرتاج احمد هادي سعيد11267232022107011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0ثانوية النجاة للبناتادبيايمان عبد الرضا طراد عباس11268232022139002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل477.0ثانوية الباقر للبناتادبيرتاج احمد نايف محمد11269232022105007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل476.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عامر مجيد عيدان11270232022087035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل475.0ثانوية الرفعة للبناتادبيرقيه محسن هادي سرهيد11271232022081026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل474.0اعدادية الثورة للبناتادبيايات حمزه علي محمود11272232022086004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل474.0ثانوية االفاق للبناتادبينور رائد عبد االمير نايف11273232022144038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل473.0ثانوية الرفعة للبناتادبيرفل غسان عدنان راشد11274232022081024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل472.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيايات علي صبيح حسون11275232022271016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل471.0ثانوية الكفاح للبناتادبيمنار علي عباس عليوي11276232022113041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل470.0اعدادية الربيع للبناتادبيغدير سلمان عبد الرزاق شخير11277232022098113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل468.0ثانوية التحرير للبناتادبيرباب عباس أحمد ابراهيم11278232022096005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل468.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيجمانة كاظم صالح كزار11279232022127017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل467.0اعدادية المناذرة للبناتادبيرند عالء حسين محمد11280232022078013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل466.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيهود موسى وناس غريب11281232021193016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل464.0اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين علي عبد الكاظم راضي11282232022092013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل463.0ثانوية الرفعة للبناتادبيعال سعدون رحيم كريم11283232022081042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل462.0ثانوية الرفعة للبناتادبينوران غازي عبيد عيدان11284232022081057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل462.0اعدادية الربيع للبناتادبيحنين محمد عطيه مشهور11285232022098045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل462.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء علي كامل خلفه11286232022080020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461.0اعدادية دجلة للبناتادبيهيبت عباس حسن حميد11287232022107037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461.0ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب حسين كاظم عليوي11288232022113023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461.0اعدادية الربيع للبناتادبياسراء حسين علي سلمان11289232022098005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل461.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتقى طالب عباس رحيم11290232022087013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين محمد خميس محمد11291232022120014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي باسم محمد علوان11292112021033045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0اعدادية البتول للبناتادبياالء باسم محمد فضيل11293111922072010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيحوراء علي عباس محمد11294232022123013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0ثانوية الحلة للبنينادبيمصطفى ميثم كاظم مظلوم11295232021015038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد جواد كاظم جواد11296232021031052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0ثانوية الباقر للبناتادبيايات محمد مطر سلمان11297232022105003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيميس عامر حامد مزهر11298232022133014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيفاطمة الزهراء محمد علي صاحب غيدان11299232022303007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0ثانوية قرطبة للبناتادبياديان خير هللا علي عطيه11300232022126001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0اعدادية المدحتية للبناتادبياسماء حسن كاظم راضي11301232022090003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل454.0اعدادية المناذرة للبناتادبيرسل سعدون عبد شراد11302232022078011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0الخارجياتادبيزينه حيدر كاظم حمزه11303232022401066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل452.0اعدادية الطبري للبنينادبيحسين جاسم حسين عبد الزهره11304232021061014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل452.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي فاضل عبود مهدي11305252021113023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0اعدادية الجزائر للبنينادبيغيث نصر حسين عباس11306232021043047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0ثانوية قرطبة للبناتادبيايه محمد عبيد محمد11307232022126007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيغسق جواد كاظم علوان11308232022303006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياساور حسين صاحب عباس11309232022127001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0ثانوية المرتضى المختلطةادبياسيا حسين محمد جواد11310232022185001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0اعدادية اسماء للبناتادبيايه حسين جبر عبيد11311232022093006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0اعدادية اسماء للبناتادبيهبه فارس رحمن صالح11312232022093069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0اعدادية الثقلين للبنينادبيامير عباس حسن داخل11313292021009021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيزينب علي ناظم عزوز11314232022303005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل436.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد ثابت جابر طارش11315252021045021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل434.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيتبارك علي جواد كاظم11316232022108003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل433.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيسجاد حازم حمزه مخيف11317232021200014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء عباس علي ناصر11318232022108015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل430.0ثانوية الخلود للبناتادبيساره راجح مهدي جبار11319232022137021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمحمد علي حميد هاتف محمد11320232021250075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب فاضل حامد عباده11321232022090037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل424.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا موسى ناجي سدران11322232021044015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل424.0اعدادية شط العرب للبناتادبيحوراء باسم عبيد خضير11323232022124028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل423.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي جعفر علي محمد11324252021113021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل423.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرتاج رائد علي حبيب11325232022127020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل422.0ثانوية التراث للبناتادبيهدى علي عبود عمير11326232022148036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل422.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي ليث محسن علي11327232021009079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل420.0ثانوية االفاق للبناتادبيزينب علي محسن كاظم11328232022144027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0اعدادية شط العرب للبناتادبيحوراء هويدي حسين هندي11329232022124030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل419.0ثانوية السدة للبناتادبياسيل محمد عبد جابر11330232022110004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0ثانوية عرفات المختلطةادبيحسين جمال فاضل سرهيد11331232021161005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل417.0اعدادية طليطلة للبناتادبيريام محمد علي هالل11332232022092024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0ثانوية النجاة للبناتادبيندى خلف حميد عمران11333232022139019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0اعدادية الطليعة للبناتادبيغدير حسن عبد االمير عباس11334232022088042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0اعدادية المسيب للبناتادبيبنين صائب محسن جاسم11335232022117019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل410.0الخارجياتادبيساره هاتف عبد الزهره صبح11336272022401072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0اعدادية ام البنين للبناتادبيغدير عادل كليب فرحان11337232022091027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0ثانوية حمورابي للبنينادبيحسين علي مراد خليل11338272021025005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل408.0اعدادية المدحتية للبناتادبيدعاء ستار جواد حنين11339232022090023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل407.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبنين شعالن شمران علوان11340232022119014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل407.0اعدادية دجلة للبناتادبينور علي بدر سالم11341232022107034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل406.0ثانوية الحلة للبناتادبيفاطمه احمد هادي حميدي11342232022100031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل406.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي عبد الحسن محمد لفته11343252021113022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل404.0اعدادية الخالدات للبناتادبيمريم احمد هاشم محيسن11344272022067057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل403.0ثانوية عرفات المختلطةادبيانور حسن محيسن سرهيد11345232021161003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل398.0اعدادية الثورة للبناتادبينور عالء حميد نجم11346232022086054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل395.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي شاكر محمود كاظم11347272021038075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل395.0اعدادية المسيب للبناتادبيايه ماجد كمر عبود11348232022117013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل393.0الخارجياتادبيساره سعد عبيد حسن11349232022401072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل393.0ثانوية التراث للبناتادبيضحى عماد كاظم جرد11350232022148024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل392.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيزينب حاتم عبد الصاحب فرمان11351232022099025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل392.0اعدادية الزهراء للبناتادبيطيبه نعيم حيدر موسى11352232022109045
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل391.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبينبأ كريم عبد الحسن منسي11353232022082027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل390.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايه احمد موسى جعفر11354232022087003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل388.0اعدادية الثورة للبناتادبيفاطمه سالم شريف لطيف11355232022086041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل387.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب حسن جاسم محمد11356232022093033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل387.0اعدادية حطين للبنينادبيامير عدنان دايش مطر11357232021023004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل387.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي مهدي محمد كاظم11358232021251177

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل385.0اعدادية الكفل للبنينادبيمؤمل عالء عبد الحسين طه11359232021032057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل385.0ثانوية الغدير للبناتادبيايالف ماهر حسين علوان11360232022131003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل385.0ثانوية الغدير للبناتادبيبنين احمد عبد الحر شهاب11361232022131004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل384.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيسجاد عامر جواد كاظم11362232021186018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل384.0اعدادية المدحتية للبناتادبينور الهدى يوسف فهد عيد11363232022090058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل384.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيريام حاتم عبد الصاحب فرمان11364232022099020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل383.0ثانوية الوركاء للبنينادبيامير طارق حسن عبيد11365232021034008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيعادل محمود حسين عبد11366232021200018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرؤى صالح صبري مهدي11367272022141021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0اعدادية اسماء للبناتادبينور الهدى حسين علي حسن11368232022093064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0اعدادية االمام علي للبنينادبيكرار حيدر حسين علي11369232021002038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل380.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيمصطفى نافع عبيد كاظم11370232021165027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل380.0اعدادية القاسم للبنينادبيامير حسين علي حسين11371232021006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل380.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيصفا محمد لعيبي علوان11372232022119055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي كريم عبيد طه11373232041054096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيهاجر كاظم جبار امانه11374232042086188

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيساره اسد ناصر عمران11375232042081044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل467.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحوراء عبد المنعم كاظم راضي11376232042166011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل463.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد رسول عناد عبد11377232041005121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيتبارك مهدي سعود ضايع11378232042130016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيابابيل عبد االمير صبار حسين11379232042078001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل447.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيفاطمه حيدر علي حسين11380232042185035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيمريم عبد الكريم موسى جعفر11381232052088027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل433.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزينب يقضان عبد االمير صادق11382232052100023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0الخارجياتتطبيقيفاطمه كاظم عليوي حمادي11383232052401022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل427.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيشمس احمد سالم سعيد11384232052088014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل401.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقينور احمد جواد كاظم11385232052092041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل392.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيأمير عباس جدوع عيفان11386232051008001

كلية اآلداب/جامعة بابل360.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي صالح عبد11387232051251085

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيحوراء حاشوش خضير عكال11388232022077006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ثانوية بيروت للبنينادبيعلي مؤيد جواد كاظم11389232021022025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمجتبى ابراهيم عباس عيسى11390272021031165

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيآيه حمزه جبار عباس11391232022143001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه مثنى حسن علي11392272022094056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيحيدر علي طحيور مزهر11393232021193005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0اعدادية الفاو للبناتادبيامال عماد جواد كاظم11394232022111003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل429.0ثانوية حمورابي للبنينادبيحسين ظاهر عباس كريم11395272021025004
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل429.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفدك محمد هادي عبيس11396232022120028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل428.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسبأ حمزه عبد هللا عسل11397232022119043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيياسمين ياس عباس عبد الساده11398231922183019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424.0اعدادية اليقظة للبناتادبيآيات عدي حاتم عبد الواحد11399232022089001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيضي ثابت محسن حمد11400232022123037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي محمد عوده شبيب11401231921190024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421.0اعدادية المدحتية للبنينادبيكاظم محمد فرج عطية11402232021017045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل420.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيعلي حمزه رحيم حسين11403231921257046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل419.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمحمد عدنان محمد حمزه11404232021254072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل419.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيرتاج صائب محمد حسين حبيب11405232022099016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل413.0اعدادية الفاو للبناتادبينور الزهراء عامر طعمة ضعيف11406232022111056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل412.0اعدادية البيان للبنينادبيهادي حسين كاظم عبيس11407232021014075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل411.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيايات حسام علي محيميد11408232022190003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل409.0اعدادية اسماء للبناتادبينور الهدى ضياء جبار جاسم11409232022093066

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0اعدادية طليطلة للبناتادبيوئام حسن نجم عبيد11410232022092065

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0اعدادية اسماء للبناتادبيامنه صدام عبد الرضا غالي11411232022093002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمسلم جبار مدلول عبيد11412232021058034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0اعدادية ميسلون للبناتادبيتبارك ناظم عليوي جمعة11413232022080011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل403.0اعدادية طليطلة للبناتادبيعال تحسين علي حسن11414232022092045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0ثانوية اآلمال للبناتادبيتبارك محمد كاظم عليوي11415232022118008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيسيف الدين اياد هادي دليمي11416232021065011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي عباس بديوي عبيد11417232021017039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0اعدادية المسيب للبناتادبينبا غالب عبيد سلمان11418232022117103

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي حسين عبد عبيد11419232021017037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0ثانوية الباقر للبنينادبيحسن جاسم عباس لفته11420232021046008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء سمير جبار محمد11421232022117051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0اعدادية كوثا للبنينادبيصباح علي ارحيل سفاح11422232021051016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0الخارجياتادبيرقيه عقيل حميد رشيد11423232022401051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء فارس صالح مهدي11424232022109033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد هادي11425232021002043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل391.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمرتجى راجح جاسم خريبط11426232021002048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل387.0اعدادية شط العرب للبناتادبيندى عظيم مويل غايب11427232022124095

كلية التربية األساسية/جامعة بابل386.0اعدادية صنعاء للبنينادبيوسام حامد جاسم محمد11428232021011083

كلية التربية األساسية/جامعة بابل385.0ثانوية السدة للبناتادبيهدى صادق محمد حسين محمود11429232022110047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل385.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيصالح حسن راهي محمد11430252021116039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل383.0اعدادية البيان للبنينادبيحيدر عقيل حمزه عبد الرزاق11431232021014019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل383.0اعدادية المدى للبنينادبيعلي معروف عبد الخضر مزعل11432272021026039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل378.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد غانم نعمه خنياب11433232021165022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل377.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعقيل رحيم حسن عالوي11434232021250048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل376.0ثانوية المستقبل للبناتادبيساره عادل محمد حسين11435232022106010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل376.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمصطفى محمد حسين عيدان11436232021251253

كلية التربية األساسية/جامعة بابل375.0ثانوية الدستور للبنينادبيحسن حيدر كاظم فرهود11437232021018003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل375.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسن عباس عبد هللا كاظم11438262021173007
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل375.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيمصطفى ابراهيم حميد علي11439232021012029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل374.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيرانيه محمد نجم عبد11440232022165005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل374.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمسلم عقيل محمد جاسم11441232021017058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل374.0اعدادية المدحتية للبنينادبيضرغام كاظم حاجم جاسم11442232021017024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل373.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيايات جابر غزاي حمادي11443232022304002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل373.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين جاسم عبد الحسين كاظم11444272021031052

كلية التربية األساسية/جامعة بابل373.0اعدادية المحاويل للبناتادبيساره علي حسين محمد11445232022115030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل372.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمهدي فاضل خفيف منصور11446232021058039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل372.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي حميد علي جسام11447232021008064

كلية التربية األساسية/جامعة بابل372.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسجاد ازاد جبار شريف11448232021251094

كلية التربية األساسية/جامعة بابل371.0ثانوية الصادق المختلطةادبيزهراء ميثم رزاق حسين11449232022172005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل371.0اعدادية الكوثر للبناتادبيشهد جسام محمد حمزه11450232022114023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل370.0اعدادية شط العرب للبناتادبينبأ عظيم مويل غايب11451232022124092

كلية التربية األساسية/جامعة بابل370.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور قصي كاظم حسن11452232022119079

كلية التربية األساسية/جامعة بابل370.0اعدادية المدحتية للبناتادبيعال مصدق محمد علي نور11453232022090046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل370.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيعلي مهدي محمود عيدان11454232021165016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل369.0اعدادية المدحتية للبناتادبيساجده مثنى عباس جمعه11455232022090039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل367.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيعباس عامر جواد كاظم11456232021029011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل367.0اعدادية كوثا للبنينادبيضرغام صاحب مجيد جاعد11457232021051018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل367.0اعدادية الربيع للبناتادبيايناس عبيس فاضل عبد المحسن11458232022098018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل367.0ثانوية الصادق المختلطةادبيحسنين عالء حمزة نعمان11459232021172011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل367.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزبيده محمد حسين جلوب11460232022115021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل366.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزينب جعفر طه عبد الجبار11461232022123027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل366.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبينور طارق عبد الحر أبو شنه11462272022161047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل366.0اعدادية المسيب للبنينادبيمخلد سامر قاسم محمد11463232021009102

كلية التربية األساسية/جامعة بابل365.0اعدادية حلب للبنينادبيالواثق جاسم كريم دحام11464262021013014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل365.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب احمد صالل هادي11465232022090033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل365.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عقيل عبد العباس جعفر11466272021031140

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد محي وهاب شنان11467232021173004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين زغير سلمان عاشور11468232021200007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0ثانوية عدن للبناتادبينور قائد شاكر محسن11469232022076042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0ثانوية الصادق المختلطةادبيليث مهند طارق عبود11470232021172025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينادبيحسين احمد محمد حسن11471232021048004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0اعدادية اسماء للبناتادبيساره احمد كريم محمد11472232022093040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل362.0ثانوية الصديق للبنينادبيعباس طاهر محمد عباس11473232021027028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل361.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيزيد جابر كاظم ديوان11474232021250029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل361.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد محمد عبد عون احمد11475232021040005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل360.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمنتظر خضير عباس حميدي11476232021008104

كلية التربية األساسية/جامعة بابل360.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعلي سعد مهدي نجم11477232021199013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار حيدر عداي جاسم11478232041020282

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة احمد مهدي حسن11479231942109161

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيعمار مهدي ياهن كايم11480221941070041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عيدان11481231942090132
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية السدة للبناتاحيائيبراق عالء حسين عبيد11482231942110011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيايه سامي شاكر نجيب11483232042218002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0ثانوية كوثى للبناتاحيائياطياف صالح حسن مدهش11484232042305011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل428.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين احيائيزيد عبد هللا صبيح جدوع11485232041035008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل426.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيكوثر علي مهدي رشيد11486232042220024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0الخارجيوناحيائيياسر عادل رستم حطحوط11487232041400173

كلية التربية األساسية/جامعة بابل419.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة سالم رحيم يوسف11488232042088359

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيزينب كاظم عبيس ضاحي11489232042104030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0ثانوية التراث للبناتاحيائيهدى جاسم محمد هادي11490232042148060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيابرار ثابت هادي محسن11491272042093003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء عباس جواد ابراهيم11492232042105031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل413.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيحوراء احمد ابراهيم حسين11493232042305037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل413.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيبتول حافظ كاظم شالل11494232042098030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيياسمين رضا عبيد حمزه11495272042076064

كلية التربية األساسية/جامعة بابل407.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيسجى صاطع متعب سرحان11496232042162002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيايه رياح جاسور حمزه11497232042187005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيآيات كمال عباس حسين11498232042114015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل405.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه محمد عاصي كاظم11499232042305136

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيتبارك طارق طبك شرقي11500232042131020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل403.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيبنين نوفل شعران مطلك11501232042107026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل403.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيوديان فرحان علي سويف11502232042183053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيساره نجم خليل عبيس11503232042185023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيفاطمه فاضل جاسم حمادي11504232042220022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء هشام جبير ذيبان11505232042077067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل400.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء سامي حمود ذياب11506232042111056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهاجر طالب الطيف كريم11507232042103098

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائينضال حمزه جبر منجل11508232042172034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدموع خليل كريم حسن11509232042109050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياماني محمد نصيف جاسم11510232042088032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك رحمن كطران حمزه11511232042087078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه ماجد فارس عبدالحسن11512232042305134

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيهدى عبد الزهره مهدي كاظم11513232042220029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيطه ناهض عبد الواحد كاظم11514232041051068

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيهدى قاسم سعيد حسين11515232042130072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيايه محمد عبيد حسن11516232042086028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب سالم كاظم صكبان11517232042076048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيدعاء عمار ياسر حسن11518232042172008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل392.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائياسراء عامر خضير حسين11519232042210001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل391.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهيا كاظم عبد زيد كاظم11520232042142325

كلية التربية األساسية/جامعة بابل391.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي حيدر مهدي عطشان11521232041032042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل389.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمة مثنى حسن حمزة11522232042119094

كلية التربية األساسية/جامعة بابل389.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيسجاد محمد محسن شمخي11523232041043023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل389.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيسكنه علي محمد حسن11524232042078075
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل388.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيآيات حسين عليوي محي11525232042091002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل387.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور سمير سعدون سلطان11526232042119129

كلية التربية األساسية/جامعة بابل386.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيعادل مهدي ياهن كايم11527222041070026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقييوسف مهدي ناجي ناصر11528231951010054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل428.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيسهاد رشيد ناجي ناهي11529232052119018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيرغد منعم كاظم مطلك11530231952086018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقينرجس حيدر جاسم عالوي11531231952214010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقياديان عالء احمد جياد11532232052114003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل386.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحيدر محمد صاحب عبود11533232051017028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل381.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزهراء هاني طرخان عباس11534232052092015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل375.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزهراء يحيى حسن كاظم11535272052058029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل374.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمهيمن عادل جاسم ادعيس11536232051003081

كلية التربية األساسية/جامعة بابل372.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيميامي علي مظهر زريف11537232052271214

كلية التربية األساسية/جامعة بابل371.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيزهراء صبحي محمد هاشم11538232052183007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل369.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيزيد علي شبيب راضي11539232051183013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل369.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزهراء عالء محمد حسين11540232052092013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل369.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيحسن باقر عليوي كاظم11541232051019010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل368.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيكاظم حازم كاظم عبود11542232051164034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل362.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيعباس حسن عبد هللا موسى11543232051252073

كلية التربية األساسية/جامعة بابل362.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيغفران علي كريد عريب11544232052271179

كلية التربية األساسية/جامعة بابل361.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيزينب مالك عبد المهدي علوان11545232052148019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل361.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي حسين مرجون غضبان11546232051003047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل360.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين ناجح ظاهر حسين11547292051153085

كلية الطب/جامعة النهرين599.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيياسمين حسين طالب محمد11548102042117126

كلية الطب/جامعة النهرين599.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عدي عبد الصاحب امين11549122041001103

كلية الطب/جامعة النهرين598.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيطالب حسام طالب داخل11550122041001053

كلية الطب/جامعة النهرين598.0ثانوية التاج األهلية للبناتاحيائيايلين عمار محمود جعفر11551132042137001

كلية الطب/جامعة النهرين598.0ثانوية اور المختلطةاحيائيلبنى كاظم ابراهيم مهدي11552212042211033

كلية الطب/جامعة النهرين597.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب حيدر فاضل حمزه11553182042236068

كلية الطب/جامعة النهرين597.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيطيبه رحيم كريم حسن11554122042087053

كلية الطب/جامعة النهرين597.0اعدادية البيان للبناتاحيائيساره محسن عبد علي حسين11555102042096043

كلية الطب/جامعة النهرين597.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيتبارك مأمون أوحيد شيال11556142042133013

كلية الطب/جامعة النهرين596.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيشهالء قاسم عباس علي11557152042040095

كلية الطب/جامعة النهرين596.0اعدادية العزة للبناتاحيائيايه محمد خليل توفيق11558122042118008

كلية الطب/جامعة النهرين596.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينور الهدى نوفل عبدهللا عبداالمير11559122042094279

كلية الطب/جامعة النهرين596.0ثانوية السكري للبنيناحيائيمحمد عبد االمير حميد يحيى11560212041046025

كلية الطب/جامعة النهرين595.8ثانوية المتميزاتاحيائيرند جعفر محسن عبد الكريم11561112042113048

كلية الطب/جامعة النهرين595.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا فارس عبد علي مركب11562272041029049

كلية الطب/جامعة النهرين595.3ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينه محمد جاسم حسان11563122042109087

كلية الطب/جامعة النهرين595.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبد هللا عبد الرحمن11564102042120093

كلية الطب/جامعة النهرين595.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد ميثم عبد الحسين حمزه11565222041033148

كلية الطب/جامعة النهرين595.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب علي ياسين محسن11566132042126035

كلية الطب/جامعة النهرين595.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي ماجد انس عباس11567122041031122
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كلية الطب/جامعة النهرين595.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا رياض نصيف جاسم11568202041048095

كلية الطب/جامعة النهرين595.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيفاطمه رعد عبد المنعم عبد الهادي11569112042114075

كلية الطب/جامعة النهرين595.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيصبا صالح مصطاف اسماعيل11570102042155008

كلية الطب/جامعة النهرين595.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم مهوس11571142041021007

كلية الطب/جامعة النهرين595.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيافنان عبد الحليم توفيق شكر11572132042242002

كلية الطب/جامعة النهرين595.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيرؤى رائد فارس كاطع11573262042121004

كلية الطب/جامعة النهرين595.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعبد هللا عامر هادي احمد11574212041264020

كلية الطب/جامعة النهرين595.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيبتول طالب خفيف عبيد11575102042223021

كلية الطب/جامعة النهرين595.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الرضا محمد11576182042176090

كلية الطب/جامعة النهرين595.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيزينب سليم مطشر خلف11577222042425022

كلية الطب/جامعة النهرين594.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد مازن هادي جاسم11578272041005157

كلية الطب/جامعة النهرين594.8الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمود نصيف جاسم11579102041028173

كلية الطب/جامعة النهرين594.7ثانوية المسرة للبناتاحيائيرواء صبيح ابراهيم موسى11580112042193018

كلية الطب/جامعة النهرين594.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم قاسم حنيص شوكت11581132042121203

كلية الطب/جامعة النهرين594.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيدانيه سليم حاجم فرحان11582142042190014

كلية الطب/جامعة النهرين594.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيجمانه عباس عبد الجواد جاري11583122042093014

كلية الطب/جامعة النهرين594.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيصهيب خالد دريع مالك11584102041029022

كلية الطب/جامعة النهرين594.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيريم علي عبد الكريم عبد علي11585122042086015

كلية الطب/جامعة النهرين594.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيرامونه تحسين كاظم مزعل11586142042196035

كلية الطب/جامعة النهرين594.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد ناصر حسين جاسم11587212041052013

كلية الطب/جامعة النهرين594.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتبارك سعدون خزعل سليمان11588212042142010

كلية الطب/جامعة النهرين594.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد مظهر علي حسين11589182041127052

كلية الطب/جامعة النهرين594.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عواد فيصل11590222041019122

كلية الطب/جامعة النهرين594.0ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيعبد الكريم سعد عبد هللا ابراهيم11591112041186008

كلية الطب/جامعة النهرين594.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد رائد عبد الغني مطلك11592142041011136

كلية الطب/جامعة النهرين594.0اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيزهراء سليم عبد الزهرة محسن11593132042246008

كلية الطب/جامعة النهرين593.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيحوراء عادل جاسم محمد11594122042109036

كلية الطب/جامعة النهرين593.3ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتبارك نظير حمود سالم11595152042057015

كلية الطب/جامعة النهرين593.2ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى محمد علي ابراهيم كريم11596232041021123

كلية الطب/جامعة النهرين593.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره نزار عبد زهيان11597142042078054

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيفالح حسن رغيف جدوع11598142041048078

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيفاطمه صاحب قمر محمد11599152042056081

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى فرمان عبد هللا جاسم11600212041013151

كلية الطب/جامعة النهرين593.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم حسين علي حنظل11601182042203077

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمصطفى احمد مكطوف جحيل11602262041011180

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمصطفى سالم رسمي ياسر11603222041019198

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيتبارك احمد جواد كاظم11604102042103015

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية النور للبنيناحيائيمنتظر مهدي غالي بدن11605122041026180

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب حسين عزيز فليفل11606122042107124

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية النور للبنيناحيائيمهدي صالح محسن جبر11607122041026183

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي حسين عويد كاظم11608222041051071

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينبا عالء محسن حنون11609122042098101

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيفاطمه عالوي مزعل بجاي11610262042091040
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كلية الطب/جامعة النهرين593.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمد جمهور زيدان خلف11611212041282092

كلية الطب/جامعة النهرين593.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيايات علوان لعيبي موزان11612122042100007

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين علي منذر عبد الكريم11613212041013042

كلية الطب/جامعة النهرين593.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيمحمد قاسم فاضل كاظم11614122041024022

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيسجى مالك لطيف عكله11615132042070138

كلية الطب/جامعة النهرين593.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيسجى حسين نصيف يوسف11616142042225167

كلية الطب/جامعة النهرين593.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي عصام عبد هللا سلطان11617132041037068

كلية الطب/جامعة النهرين593.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبة حميد عبيد احمد11618112042067092

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور محمد حميد مجيد11619132042091128

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمرتضى علي عبيد ثوني11620132041012128

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيسجاد عبد الحافظ فيصل جودي11621122041032032

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمهدي سومر عزيز محمود11622122041025098

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة فائق حسين حردان11623152042048143

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعز الدين محمد خميس محمد11624122041031097

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحيدر احمد محمد حسين محمد رضا11625232041009039

كلية الطب/جامعة النهرين593.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيتبارك جمال قاسم بدر11626132042092010

كلية الطب/جامعة النهرين592.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعادل عمر محمد امين عبد القادر11627132041020084

كلية الطب/جامعة النهرين592.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا صالح راضي ناصر11628132041020099

كلية الطب/جامعة النهرين592.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد طالب حميد11629112041010102

كلية الطب/جامعة النهرين592.8اعدادية بغداد للبناتاحيائيجمانه رحيم صدام جعفر11630132042070058

كلية الطب/جامعة النهرين592.7ثانوية المتميزاتاحيائينرجس كاظم جبر راضي11631142042094158

كلية الطب/جامعة النهرين592.5ثانوية المتميزيناحيائيالمؤتمن مصطفى جبار محمد11632132041016010

كلية الطب/جامعة النهرين592.5ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيامير احمد عدنان عبد المحسن11633132041037020

كلية الطب/جامعة النهرين592.3الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيزيد حامد عليوي ادريس11634112041045021

كلية الطب/جامعة النهرين592.2زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد عالء عبد الصاحب امام الدين11635142041010078

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء وسام رشيد محمد11636122042107118

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0المنصور- ثانوية المتميزات احيائيايه حارث حسن حنون11637102042078020

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسرور اسماعيل هندي محمود11638132042080032

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيصفا سلمان عبد الواحد سلمان11639142042100093

كلية الصيدلة/جامعة النهرين590.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ علي جبر منشد11640122042092061

كلية الصيدلة/جامعة النهرين590.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيهديل محمد ثابت صالح11641122042107228

كلية الصيدلة/جامعة النهرين590.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيطيبه مقداد طالب محمد11642122042087054

كلية الصيدلة/جامعة النهرين590.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه مالك جبر عباس11643122042112195

كلية الصيدلة/جامعة النهرين590.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيدعاء كاظم دهله محسن11644122042231029

كلية الصيدلة/جامعة النهرين590.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيدعاء جمال ياسين عسل11645132042112014

كلية الصيدلة/جامعة النهرين590.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي عدنان عبد الزهره جواد11646122041013028

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرقية ياسر محمد حسن حميد11647122042109048

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.5الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيزهراء احمد عبد المجيد عبد الغفور11648102042100052

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.1زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزين العابدين طه حمودي حمدي11649142041010042

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0اعدادية طوز للبنيناحيائيكرار ايهم مهدي حسن11650182041037035

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرقان جبار كريم عودة11651112042076144

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيهاجر محمد لفته بردان11652222042185127

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء شعالن كرجي غضيب11653212042145061
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء جمال عبد هللا محمد11654232042095037

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف ضياء عبد الحسين محمد تقي11655112041049116

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيآيه قحطان خلف كاطع11656112042104003

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسجى جاسم كمال حسن11657212042145094

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائياسراء حمود ثجيل جبر11658142042090005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين560.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيهدى عبد المجيد حميد رشيد11659112052062041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين553.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيمحمود ليث محمود محمد11660102051061013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين553.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيمنار مؤيد ياسين عباس11661142052077035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين549.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيفاطمه جعفر عبد الودود صالح11662142052112015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين549.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيشمس علي عبود حساني11663142052112013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين548.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقياحمد عامر احمد عبد السادة11664122051001003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين547.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيابراهيم جاسم علي حسين11665102051014003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين531.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيبنين احسان راهي خلف11666142052140009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين524.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيايه رائد جواد عبد11667142052196001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين523.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيتبارك محمد سويدان عباس11668102052118010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين520.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيعلي بسام ابراهيم علي11669102051045007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين517.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمصطفى معن علي عبد المجيد11670102051006036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين514.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيسجاد نصير سلمان ابراهيم11671132051025010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين513.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقينور جاسم حسين جاسم11672112052105035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين512.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا بشار مشرف محمد11673102051013073

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين531.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد االمين ماجد حميد هدهود11674112051019043

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين516.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيصبا رياض طعمه حواس11675112052103033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين559.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيكرار عادل شمسي حسن11676112041017031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين522.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة محمد كاطع رمح11677282042055107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين516.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه علي عبد الزهرة حساني11678122042107025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين515.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيايمن عدي سامي محمد صالح11679142041165006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين490.5ثانوية المتميزينتطبيقيحسين علي فؤاد عبد الغفور11680112051010007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين551.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيمينا صادق عزيز فنجان11681142042074140

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين550.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرقيه باسم حساني عبد علي11682122042230055

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين590.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائياحمد علي محمود علي11683122041001009

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيندوة علي مشعان خميس11684102042120110

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعمار ياسر فؤاد جواد11685122041001076

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عالء الدين حميد11686142041034014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه مهند عبد الرزاق سهيل11687122042109132

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين579.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن شهيد صبر11688262042102026

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين579.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأيه صباح دحام محمد11689192042383008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين579.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرقيه سعدي مرشد ياسين11690192042141012

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين579.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيحوراء حسين علي حسين11691142042125008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين578.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمة محمد سرحان حسن11692112042064070

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.4الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحيدر خالد حامد عبد المجيد11693102041002057

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم ياسين11694112042064031

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيآيه قيس سرحان علي11695102042091011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0ثانوية بابل للبناتاحيائيهدى طه حسن طه11696122042095051
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمنار قيس ثامر عبد هللا11697132042107130

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.8الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم احمد محمد احمد11698102041002005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.7الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي عالء محمد حسين رضا11699142041046024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.5الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيانس عبد الجليل عبد الكريم عبد هللا11700102041002040

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائييوسف نصير فرج يوسف11701142041001043

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.0اعدادية السبطين للبنيناحيائينائل صبحي حسون عباس11702122041025099

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيرقيه نبيل عبد العزيز ابراهيم11703112052192009

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.5الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقينور اياد جبار علي11704102051002026

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد هادي صالح11705112051004065

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرتاج عبد مجيد جحيل11706112052073021

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.7ثانوية المتميزينتطبيقيكرار حيدر مهدي محمد11707112051010026

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيتسنيم ياسين محسن كريم11708102052117010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيمريم زهير عدنان فاضل11709122052136016

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين578.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيريام خضير راهي عريبي11710222042203020

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيغاده حيدر غالي وادي11711202042118116

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيرؤى عبدالناصر حسن خضير11712122042080020

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهديه محي الدين صالح عليج11713102042090129

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب سالم عبد الجبار حسن11714142042076077

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب رعد طارش كعيد11715142042089026

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياياد دلزار محمد امين قادر11716122041030020

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيسما عمار طارق مهدي11717142042076086

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.3المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفرح عبد الرزاق راضي محمد11718102042078160

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد صباح عبدالرحيم عبدالكريم11719142041007008

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيدعاء عماد عبدهللا ابراهيم11720102042091033

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.7المنصور- ثانوية المتميزات احيائيديار منقذ جهاد مجيد11721102042078056

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيجعفر علي فؤاد سليم11722112041006017

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0اعدادية النصر للبناتاحيائيأيه حسن ابراهيم كاظم11723122042112003

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين565.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمعتز عمار جاسب ثعبان11724242041003282

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين564.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيغصون شعالن صبار كعيد11725182042236094

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين564.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيدانيه قاسم عبد االمير علي11726142042194027

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين563.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيأريج علي حسون جدوع11727102042125001

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين561.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيشيماء خالد عكله حمد11728192042385015

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين564.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه حيدر بهجت محمد علي11729102052117032

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين550.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقينور الهدى بشار جبار عبد11730142052074047

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين550.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيفرح صالح الدين مهدي اسماعيل11731112052100016

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين578.0الخارجياتاحيائيرئام علي مكي عبدالزهره11732132042401044

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه غسان عبد االمير عبد الحسين11733102042102030

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم حيدر هايل زعيبل11734102042117094

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحميد احمد بدر سلمان11735102041013047

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0اعدادية راوة للبنيناحيائياحمد اسامه كامل شطيب11736192041022004

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي عبد الوهاب عبد الرضا11737102041028058

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيبسمه فوزي عبد هللا صاحب11738142042194020

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.9ثانوية المتميزاتاحيائيمريم احمد رؤوف هادي11739142042094132
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قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد طه كاظم شنيور11740152041005112

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد عمار حسين صالح11741122041026013

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيميهاد عبد الكريم زغير جاسم11742142041030059

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين580.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيروان حامد رشيد حامد11743102052116009

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقيبراء سالم فاضل علي11744112051040006

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيمريم صباح جواد جعفر11745122052088022

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين540.0اعدادية القدس للبنيناحيائيزيد جنان عدنان مهدي11746102041014027

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين537.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرند اسامه عبد المجيد محمود11747102042137037

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين524.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي اطالل جبار صالح11748132051030063

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين524.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسن احمد حسن لفته11749142051047019

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين551.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيسجود ضياء كاظم خلف11750122042093027

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين539.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد جواد احمد خورشيد11751102051029032

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين542.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء وليد زهير عبد الحسين11752122042107119

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين540.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عباس محيميد11753102041205159

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين540.0الخارجيوناحيائيكرار كريم عزيز عبد السادة11754112041400060

كلية العلوم/جامعة النهرين535.0اعدادية االسراء للبنيناحيائياحمد سعد خلف عويد11755102041011004

كلية العلوم/جامعة النهرين533.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيزين العابدين حازم محمد جابر11756112041005038

كلية العلوم/جامعة النهرين528.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات علي محمد عبد11757122042084005

كلية العلوم/جامعة النهرين528.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيكاظم محمد صافي حبيب11758102041042013

كلية العلوم/جامعة النهرين527.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيزيد ضياء فالح مطلك11759142041047055

كلية العلوم/جامعة النهرين521.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عباس11760112042088021

كلية العلوم/جامعة النهرين518.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور خالد عبد الرزاق عبد الكريم11761112042067150

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيشمس فاضل حسن كاظم11762132042093089

كلية العلوم/جامعة النهرين515.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيأيه امير ياسين جاسم11763102042117001

كلية العلوم/جامعة النهرين514.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيهدير عبد الرحيم ناصر محسن11764142042224151

كلية العلوم/جامعة النهرين512.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيتمارا رعد احمد ابراهيم11765112042101012

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمه علي غالب جاسم11766102042091081

كلية العلوم/جامعة النهرين510.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيمحمد عوده خلف عبد11767102041200036

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم عالء عبد الهادي عبود11768102042116046

كلية العلوم/جامعة النهرين502.0ثانوية الحارثية للبناتاحيائيشمس ضياء عبد علي احمد11769102042112008

كلية العلوم/جامعة النهرين501.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيصفا ياس خضير مطلك11770262042126067

كلية العلوم/جامعة النهرين497.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشه زيد طارق بكر11771102042118085

كلية العلوم/جامعة النهرين497.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمنار حميد علي سلمان11772122042112224

كلية العلوم/جامعة النهرين491.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقينبأ فارس خالد مطر11773142052079059

كلية العلوم/جامعة النهرين456.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيشهد جمال صبري محمد صالح11774142052106023

كلية العلوم/جامعة النهرين450.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عصام محمد11775212051270017

كلية العلوم/جامعة النهرين446.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيزهراء محمد داود محمد11776102052106006

كلية العلوم/جامعة النهرين445.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيسفانه فراس قاسم محسن11777142052106022

كلية العلوم/جامعة النهرين436.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي صفاء جبار غزاي11778142051022059

كلية العلوم/جامعة النهرين415.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفرح عامر عيدان جازع11779142052079053

كلية العلوم/جامعة النهرين414.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيابراهيم طارق زيد حمود11780102051026002

كلية العلوم/جامعة النهرين410.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمحمد حميد عبود طراد11781102051042019

كلية العلوم/جامعة النهرين410.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسما تحسين وحيد كاظم11782112052073044
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كلية العلوم/جامعة النهرين408.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقيرونق عامر سعيد شهيد11783112052121006

كلية العلوم/جامعة النهرين407.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبيد11784112051206007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين546.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيهبه عقيل محمد دحام11785181942236136

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين495.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء رعد شهاب احمد11786142042220055

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين423.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقياية ثامر معله داود11787142052141002

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين392.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيالمرتضى جواد كاظم زبن11788152051010008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين391.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيجعفر حسين بخيت جبر11789142051208003

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين389.0ثانوية حطين للبناتتطبيقياية ماجد عطا حمد11790142052068008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين386.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحيدر فراس عبد الرحمن كريم11791122051007042

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين574.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيايوب مانع خلف جاروب11792192041050006

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين573.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيعلياء محمود عبد الواحد حمد11793102042137072

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين571.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيابراهيم بشار محمد ناصر11794212041062001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين568.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة مصطفى عاتي حسن11795142042074121

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين566.0ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عادل كزار11796112042060019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين565.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيهبه رشيد حسن نصر هللا11797142042105079

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين564.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمروه احمد حسين علي11798142042111225

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين561.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعيسى جاسم ناظم غفوري11799102041014054

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين560.0اعدادية رقية للبناتاحيائيسجى سعد خضير عباس11800112042069020

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين560.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب عبد الجبار جواد شريف11801102042114027

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين559.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسن جليل ابراهيم شميه11802142041026010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين558.0اعدادية الفوز للبناتاحيائييسر رزاق عبد الرضا سالم11803122042094300

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين556.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيتبارك كريم خليفه سلطان11804102042118022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين555.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيعباس جاسم احمد عايد11805152041020026

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين554.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين زامل عبد الحسين عجيل11806152041003022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين553.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنيناحيائيعلي صبحي علي شهاب11807142041189011

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين552.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة منتصر شاكر حميد11808152042046178

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين551.0ثانوية السياب للبناتاحيائيدانيه مظهر عباس محل11809102042077029

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين549.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين صادق مدلول هوله11810122042107039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين545.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرقيه قاسم محمد حسن11811142052140021

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين537.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمه جاسم خنجر جبارة11812152052048054

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين497.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيمؤمل طالب عبد الرضا جابر11813152051010049

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين496.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسنين عبد الكريم علي حسين11814142051013027

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين496.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيسجى طارق حمادي غيالن11815122052118030

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين491.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد خلدون كريم كاظم11816272051150009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين486.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيريم قحطان كاظم حلمي11817142052107009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين477.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيافنان داود سالم حسين11818142052077002

كلية الحقوق/جامعة النهرين532.0اعدادية التعاون للبناتادبيروان محمد علي رشيد11819112022105025

كلية الحقوق/جامعة النهرين531.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشهد صفاء يوسف محمد11820102022106022

كلية الحقوق/جامعة النهرين529.0اعدادية االزدهار للبناتادبياية كاظم بريج تولة11821122022090006

كلية الحقوق/جامعة النهرين520.0اعداية الهدى للبناتادبيدعاء حسين كامل حمد11822142022077008

كلية الحقوق/جامعة النهرين517.0ثانوية اسماء للبناتادبيروان محمد عبدالنافع مصطفى11823112022100015

كلية الحقوق/جامعة النهرين517.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيشهد عادل إسماعيل خليل11824122022117016

كلية الحقوق/جامعة النهرين512.0ثانوية ام عمارة للبناتادبياية احسان علي ناصر11825122022117003
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كلية الحقوق/جامعة النهرين511.0ثانوية المناهل للبناتادبيهاله عادل مطشر كولي11826132022126045

كلية الحقوق/جامعة النهرين510.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيحسين كمال عبد هللا سهيل11827112021001016

كلية الحقوق/جامعة النهرين509.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء لطيف حامد خضير11828122022093017

كلية الحقوق/جامعة النهرين509.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر علي كاظم سلمان11829122021009105

كلية الحقوق/جامعة النهرين508.0ثانوية السعادة للبناتادبيايه احمد جاسم محمد11830142022120003

كلية الحقوق/جامعة النهرين508.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيحيدر لؤي عطية حسن11831122021170016

كلية الحقوق/جامعة النهرين508.0اعدادية البتول للبناتادبيرنا محمود حسن جلوب11832112022072047

كلية الحقوق/جامعة النهرين508.0ثانوية الجامعة للبناتادبيشمس رياض جعفر عبد الغفور11833102022091023

كلية الحقوق/جامعة النهرين507.0اعدادية العراق للبنينادبيمرتضى عبد الكاظم صبيح علي11834122021009276

كلية الحقوق/جامعة النهرين507.0اعدادية العقيلة للبناتادبيالرباب جواد كاظم هويس11835152022040002

كلية الحقوق/جامعة النهرين506.0اعدادية االخالص للبناتادبيمروة انس محسن ادحية11836112022112130

كلية الحقوق/جامعة النهرين506.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهدى جمعه جابر عويز11837152022055083

كلية الحقوق/جامعة النهرين506.0اعدادية يافا للبناتادبيوسناء عبد الحسن لفته حسن11838132022107162

كلية الحقوق/جامعة النهرين506.0اعدادية ام القرى للبناتادبيايه حيدر خلف محمود11839142022079016

كلية الحقوق/جامعة النهرين505.0اعدادية البيان للبناتادبيصفا قاسم عبود فالح11840102022096065

كلية الحقوق/جامعة النهرين505.0اعدادية االستقامة للبناتادبيطيبه جاسم سلطان عبيد11841152022058060

كلية الحقوق/جامعة النهرين504.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعلي غانم خلف فلحي11842112021057050

كلية الحقوق/جامعة النهرين504.0ثانوية حنين للبناتادبيمسره محمد مولود طه11843132022104032

كلية الحقوق/جامعة النهرين504.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيعلي احمد شوقي عبد الكريم11844132021171014

كلية الحقوق/جامعة النهرين503.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيمريم عامر زغير عبد11845152022080117

كلية الحقوق/جامعة النهرين502.0اعدادية بغداد للبناتادبيهاله محسن حميد نجم11846102022117042

كلية الحقوق/جامعة النهرين502.0ثانوية الجامعة للبناتادبيساره عادل خالوي نجود11847102022091018

كلية الحقوق/جامعة النهرين502.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيبان عبد االله عبود كريم11848112022104011

كلية الحقوق/جامعة النهرين502.0اعدادية بغداد للبناتادبيميار امير شاكر شهاب11849102022117036

كلية الحقوق/جامعة النهرين502.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياادبيفاروق ابراهيم موسى رشيد11850132021238006

كلية الحقوق/جامعة النهرين501.0اعدادية الثقلين للبنينادبيقاسم اسعد عبد االمير محمد11851122021048093

كلية الحقوق/جامعة النهرين501.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيبكر حسين قاسم محمد11852132021171002

كلية الحقوق/جامعة النهرين501.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد باقر جعفر موسى عزيز11853112021011072

كلية الحقوق/جامعة النهرين501.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا عمر فاروق فرج11854112021011049

كلية الحقوق/جامعة النهرين500.0اعدادية الرباب للبناتادبيتقى مشتاق طالب رسن11855122022125029

كلية الحقوق/جامعة النهرين500.0اعدادية اجنادين للبناتادبيرغد قحطان عبد الحميد رشيد11856102022120022

كلية الحقوق/جامعة النهرين498.0ثانوية الريف للبنيناحيائيحارث عبد الرحمن حمد خدام11857122041029011

كلية الحقوق/جامعة النهرين480.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعلي محمود ابراهيم ولي11858112041200054

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين470.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيطه يونس فياض سلمان11859112021181049

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين446.0ثانوية المأمون للبناتادبيطيبه زيدون سعدون شهاب11860102022116007

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين424.0ثانوية الفردوس للبناتادبيديمه نصير اسماعيل ابراهيم11861102022090011

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين422.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيليث سلطان كاظم حسين11862142021019137

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين418.0ثانوية التاخي للبناتادبيايمان حسين علي مطر11863142022081007

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين412.0ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك حسين علي عباس11864112022074016

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين409.0 تموز للبنات14ثانوية ادبينانسي حسين كريم امين11865142022071069

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين408.0اعدادية يافا للبناتادبيياسمين انور عبد القادر نعمه11866132022107164

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين406.0ثانوية دجلة للبناتادبيمريم عدنان خليفه وحيد11867102022095059

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين406.0ثانوية عدن للبناتادبيزينب سعد فاضل سلمان11868112022094049
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين404.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيذو الفقار علي باقر اسماعيل11869142021019054

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين402.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيطه ناظر صابر محسن11870102021004014

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين401.0الثانوية المعينية للبنينادبيبكر عبد الكريم احمد جاسم11871112021022010

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين399.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيزياد طارق كامل علي11872112021202022

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين399.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي عبد الخالق علي محمد11873152021020087

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين397.0اعدادية الخطيب للبنينادبياحمد مؤيد جبار مشاري11874122021034009

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين396.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينبأ محسن سعدون اسماعيل11875112022068066

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين396.0ثانوية واسط المختلطةادبيصالح هادي احمد علي11876132021174004

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين396.0الثانوية المعينية للبنينادبيابراهيم محمد ثامر كريم11877112021022001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين395.0اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد مهدي صالح علي11878152021013049

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين394.0اعدادية النهضة للبناتادبيديانا عامر كامل عبد الكريم11879192022191020

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين474.0الخارجياتاحيائيتبارك علي عبد الرزاق حسن11880122042401017

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين434.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيغفران محمد خامس علي11881102042110077

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين396.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيرسول رائد سلمان حمادي11882142051208010

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين510.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيرقيه بازل كامل رسول11883102022084013

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين509.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيامل غسان عباس امين11884142022085002

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين506.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبينور حيدر قنبر عباس11885142022085013

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين506.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيفاطمة ماهر بحري عبد اللطيف11886112022215059

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين504.0ثانوية عدن للبناتادبيغدير صادق محمد جعفر11887112022094066

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين503.0الخارجياتادبيسمر عزيز الزم قاسم11888142022401120

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين502.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبينبأ فراس حميد إبراهيم11889112022114035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين502.0الخارجياتادبينورا محمد صباح عذاب11890112022401215

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين501.0ثانوية اسماء للبناتادبيياسمين حسين شاكر هادي11891112022100035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين501.0ثانوية السجى للبناتادبيامنيه لؤي سامي عبد الوهاب11892112022138004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين501.0اعدادية الفرح للبناتادبيصفا عدنان كاظم لفته11893142022125022

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين500.0ثانوية عدن للبناتادبينرجس سعد رشيد خليل11894112022094087

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين499.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيتبارك عباس ظاهر عساف11895112022067013

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين498.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمالك عباس خضير حسين11896112022137047

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين497.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيآمنه حسين عبود تركي11897112022104001

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين496.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسدر صالح الدين نوري حيدر11898112022076069

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين496.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسماح ساهر عبد اللطيف عبد الرزاق11899112022073041

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين496.0اعداية الهدى للبناتادبيفاطمه حسين هادي زبالة11900142022077035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين495.0ثانوية الرافدين للبناتادبيمرام هاني محمود احمد11901132022095033

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين494.0اعدادية زهو العراق للبناتادبينبأ فالح غضبان علي11902132022078035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين492.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيليث ضمد عبد الحسين علوان11903112021189095

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين492.0ثانوية اليرموك للبناتادبيرهف زهير صباح كامل11904102022093008

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين490.0اعدادية الزهور للبناتادبيكوثر حسن خزعل علي11905142022080051

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين489.0ثانوية تبوك للبناتادبيورود رافد علي حسين11906112022102059

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين489.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعثمان قيس عبد الوهاب صالح11907102021027049

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين488.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيحوراء حيدر صاحب عبد الكريم11908112022075009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين488.0اعدادية التعاون للبناتادبيمريم سعد ماجد عبد علي11909112022105061

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين487.0ثانوية تبوك للبناتادبيرند ارشد فاروق رشيد11910112022102015

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين485.0اعدادية االزدهار للبناتادبيايثار حسين علي حسين11911122022090007
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين484.0الثانوية الشرقية للبناتادبيشمس ناظم صادق صالح11912142022097019

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين483.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد الرحمن اياد ابراهيم مصطفى11913102021033020

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين481.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعباس مازن علي عبد الرضا11914112021027043

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين481.0اعدادية التقى للبناتادبيايمان عماد عيدان جبر11915112022071009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين481.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد منذر تركي سهيل11916112021189108

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين481.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيضحى محسد عبد المحسن ثامر11917122022096032

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين481.0اعدادية بغداد للبناتادبيامنه اياد كاظم جبر11918102022117006

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين480.0اعدادية التسامح للبناتادبيآيات فائز عبد الكريم محمد11919142022076004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين519.0انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيمحمد حمود عبد حمود11920132041226010

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين448.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيليث هادي محمد سعيد هادي11921102041205108

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين444.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيورد قيصر عبد الرسول صالح11922132042117284

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين444.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتتطبيقيايات محمد عزيز مجيد11923142052150001

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين441.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيمرتضى احمد فؤاد شاكر11924102051205140

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين432.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيهدير نبيل جهاد محمد11925122052102042

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين429.0الخارجيونتطبيقيمصطفى جواد جاسم حمادي11926102051400047

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين425.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشهد منقذ عبد القادر علي11927102052117027

كلية الطب/جامعة ديالى598.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيوسن وسام محمود ضاحي11928212042126073

كلية الطب/جامعة ديالى598.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه محمد محمود كمبش11929212042147111

كلية الطب/جامعة ديالى598.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيجمانه مطر وفر حالوب11930212042188008

كلية الطب/جامعة ديالى597.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد الستار مجيد11931212041065067

كلية الطب/جامعة ديالى597.0ثانوية المودة للبناتاحيائيبشرى فالح مهدي عباس11932212042132007

كلية الطب/جامعة ديالى597.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيرتاج محمد جاسم محمد11933212042120023

كلية الطب/جامعة ديالى597.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينور الهدى عباس محمود شاكر11934212042139216

كلية الطب/جامعة ديالى597.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب يحيى محمد حسون11935212042139108

كلية الطب/جامعة ديالى597.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعمر رحيم احمد ساهي11936212041087066

كلية الطب/جامعة ديالى597.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيعبد هللا يونس عطا سعيد11937212041021010

كلية الطب/جامعة ديالى597.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى حسين صالح نعيمه11938142041028122

كلية الطب/جامعة ديالى597.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيزمزم محمد عباس ابراهيم11939212042292046

كلية الطب/جامعة ديالى597.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيهديل شاكر محمود ضاحي11940212042126071

كلية الطب/جامعة ديالى597.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسيماء ابراهيم لبيب عارف11941212042122036

كلية الطب/جامعة ديالى597.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحمزه نهاد رجب عبد الحميد11942212041007036

كلية الطب/جامعة ديالى596.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء ضياء محمد بكر11943212042090075

كلية الطب/جامعة ديالى596.0اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء محمود حسين علوان11944212042116021

كلية الطب/جامعة ديالى596.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى عباس وادي هيالن11945212042190034

كلية الطب/جامعة ديالى596.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيزينب غدير عز الدين محمود11946212042104025

كلية الطب/جامعة ديالى596.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الملك عدنان نصيف حمادي11947212041014087

كلية الطب/جامعة ديالى596.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة حبيب محمود جاسم11948212042138128

كلية الطب/جامعة ديالى596.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه علي نادر محمد11949212042140197

كلية الطب/جامعة ديالى596.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيآيه طيف عمر شعبان11950212042097006

كلية الطب/جامعة ديالى596.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيفاطمه علي مطرود جامل11951212042165075

كلية الطب/جامعة ديالى595.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيمرتضى حمد خيطان كرز11952212041072010

كلية الطب/جامعة ديالى595.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد طه سلمان علوان11953212041010093

كلية الطب/جامعة ديالى595.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيآمنه علي مجبل عبد11954212042113004
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كلية الطب/جامعة ديالى595.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء محمد رضا عبد هللا11955212042109039

كلية الطب/جامعة ديالى595.0ثانوية جمانة للبناتاحيائينور خليل وهيب شهاب11956212042095058

كلية الطب/جامعة ديالى595.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيفاتن عالوي جبر محمد11957132042283110

كلية الطب/جامعة ديالى595.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهدى علي عباس احمد11958212042177062

كلية الطب/جامعة ديالى595.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ حسب هللا اسماعيل خليل11959212042140227

كلية الطب/جامعة ديالى594.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد حسين كريم محمد11960212041005132

كلية الطب/جامعة ديالى594.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيغادة امجد قاسم عباس11961212042133045

كلية الطب/جامعة ديالى594.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزبيده قيس ابراهيم زبالة11962212042185029

كلية الطب/جامعة ديالى594.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياسماء طوفان مزهر حسن11963212042140006

كلية الطب/جامعة ديالى594.0ثانوية اور المختلطةاحيائيعبير غسان احمد عبد هللا11964212042211027

كلية الطب/جامعة ديالى594.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيياسمين محمد علي حمد11965212042043038

كلية الطب/جامعة ديالى594.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم زيدان خليفه11966212041018030

كلية الطب/جامعة ديالى594.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيسجاد علي هاتف ياس11967212041001027

كلية الطب/جامعة ديالى594.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائياحمد علي عباس احمد11968212041017007

كلية الطب/جامعة ديالى593.7ثانوية الحريه للبناتاحيائيفرح لؤي عدنان محمد11969212042143031

كلية الطب/جامعة ديالى593.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم راضي11970212042145055

كلية الطب/جامعة ديالى593.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزهراء احمد حكمت ابراهيم11971212042091074

كلية الطب/جامعة ديالى593.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيتبارك قاسم جسام محمد11972212042091047

كلية الطب/جامعة ديالى593.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبدور موفق محمود هدو11973212042133007

كلية الطب/جامعة ديالى593.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد مرتضى محمد مهدي11974212041014137

كلية الطب/جامعة ديالى593.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيإيناس طارق جبار احمد11975212042294032

كلية الطب/جامعة ديالى593.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيطيبه طه ياسين حمزه11976212042103051

كلية الطب/جامعة ديالى593.0ثانوية القوارير للبناتاحيائياالء كريم خلف علي11977212042150001

كلية الطب/جامعة ديالى593.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عامر محمد درويش11978212041004079

كلية الطب/جامعة ديالى592.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزينة مثنى محمد عبد الجبار11979212042121106

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزينب مهند عبد الكريم حسن11980212042122028

كلية الطب/جامعة ديالى592.0اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد خالد خليل عباس11981212041087005

كلية الطب/جامعة ديالى592.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحيدر نجاة كاظم نايف11982212041008044

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسوالف محمد جاسم محمد11983212042294127

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشروق حسين عبد هللا حسين11984212042294128

كلية الطب/جامعة ديالى592.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الرحمن صفاء حسين عبد11985212041003078

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهبه هللا مصطفى خلف محمود11986212042190058

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيمصطفى هشام عيسى ماهود11987212041069006

كلية الطب/جامعة ديالى592.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيازهار مناضل عبد محمد11988212042093003

كلية الطب/جامعة ديالى592.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعادل علي جديس شريف11989212041248017

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيرغد محسن هاشم عبد الحسن11990212042167008

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيلينة حارث ايوب يوسف11991212042148066

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزهراء جبار مهدي عكاب11992212042151027

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيرحمه احمد محمد علي11993212042268006

كلية الطب/جامعة ديالى592.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيدينا حسين خليفه كاظم11994212042095023

كلية الطب/جامعة ديالى592.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر عبد الهادي احمد داود11995212041013105

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيقاسم عبد العالي جاسم حسون11996252051150147

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى499.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيحنين ناظم عاجل سدخان11997142052079016
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى497.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الرزاق عباس11998102051020190

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينور مهدي حسن مهدي11999212052090023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد كاظم نبت12000102051057008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيمصطفى عثمان كاظم مسعود12001212051062028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى467.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيكرار قاسم عبد الحسن محمد12002142051201232

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعثمان برهان مزهر حسن12003212051014065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى464.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيحسين خالد عبد النبي فرحان12004212051005005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى457.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحاتم وليد عواد حردان12005192051026011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى453.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقياسامه طالب محمد شرموط12006192051037006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى449.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد منتظر عادل ناهي عبيد12007222051098032

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى414.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقياسماعيل ابراهيم محمد حسين12008212051062005

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى421.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقييونس خالد جواد كاظم12009212051009037

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى415.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيهيثم سامي داود علي12010212051273066

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا ياسين حسين12011212051002101

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى540.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيياسر نصير عبد الستار سعيد12012212041059058

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى527.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيهيثم حسين عبد االله ساقي12013212041002168

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى523.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيهمام قاسم احمد علي12014212041004182

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى521.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيسرمد محمد عباس غليس12015212041014062

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى478.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي حسين اموري مهدي12016272051011019

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى530.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسرى وصفي نعمان حسين12017212042098130

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى461.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيسعد عباس محمد علي12018212051014044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى435.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد منير نجم عبد هللا12019162051084236

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى426.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الرحمن عبد المطلب كاطع12020162051094064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى426.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيحسين عمار يوسف محسن12021162051308005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى423.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيزين العابدين احمد حسن زغير12022162051110030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى422.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيكرار محمدعلي خليل يوسف12023162051007077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى421.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي ناجي هادي نون12024162051076081

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى540.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيبروج علي محمد علوان12025212042107017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0الخارجياتاحيائيرسل باسم عبدالمجيد علي12026102042401027

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى484.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيداليا فراس خميس حسن12027212042136036

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى482.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأيه عماد محمد مراد12028212042098010

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى481.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيجمانه عبد الرزاق علي زوين12029212042161012

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينبأ رسول جاسم سعود12030212042099127

كلية العلوم/جامعة ديالى527.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائييمامه زياد علي يونس12031172042357936

كلية العلوم/جامعة ديالى527.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم موسى مجيد رزوقي12032212042136093

كلية العلوم/جامعة ديالى527.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء قحطان مدلول شعالن12033212042140190

كلية العلوم/جامعة ديالى522.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيخديجة حاتم احمد جاسم12034212042171011

كلية العلوم/جامعة ديالى519.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيبسمه زياد علي يونس12035172042231050

كلية العلوم/جامعة ديالى516.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعذراء ياسر جبير منادي12036132042105041

كلية العلوم/جامعة ديالى516.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيساره هادي عباس جاسم12037212042231007

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0ثانوية الزهور للبناتاحيائينبا حيدر منصور ناجي12038212042113035

كلية العلوم/جامعة ديالى510.0ثانوية االمال للبناتاحيائيساره خليل محمود حسين12039212042153016

كلية العلوم/جامعة ديالى509.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيتبارك محمود محمد محمود12040212042177011
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كلية العلوم/جامعة ديالى509.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه فراس اسود ناجي12041132042071101

كلية العلوم/جامعة ديالى507.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايات جاسم محمد اسماعيل12042212042137015

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائينور الهدى جليل دخيل عواد12043142042121047

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيميس محمد ابراهيم حسن12044212042190051

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد زياد عزيز خماس12045212041012006

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمصطفى ستار جعفر عبد الحسين12046142041048110

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيعذراء هاشم محمود عبد12047212042121145

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرانيا عباس عواد فرج12048212042110032

كلية العلوم/جامعة ديالى502.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيسالي سالم رشيد يحيى12049212042095031

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفرح صباح عبد الرحمان علي12050212042094116

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيتبارك مسلم هادي جاسم12051212042248004

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0الخارجياتاحيائيزهراء قيس كامل ناصر12052212042401053

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0اعدادية فدك للبناتاحيائيبنين مظفر عبد كاظم علي12053212042156012

كلية العلوم/جامعة ديالى494.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة شهاب احمد نجم12054212042121155

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيرفل طه عبيد سبع12055212042118016

كلية العلوم/جامعة ديالى493.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور يونس عبود ياسين12056212042110114

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيحوراء قاسم ذياب حمدان12057212042172025

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيسناء حبيب عبد هللا ويس12058212042043021

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتقوى بدر عواد مهيدي12059212042121052

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيرسل عبد علي لطيف عبد12060212042139069

كلية العلوم/جامعة ديالى488.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيكوثر بسيم علي حسن12061132042126066

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيشروق غازي سحاب عبيد12062112042103054

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد سبع خميس فرحان12063212041012007

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم ثائر هادي حيدر12064212042097111

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعمر عباس بشه لطيف12065212041272197

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتونس حبش خليل ابراهيم12066212042178064

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائياحمد عباس علي تركان12067212041248002

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد عبدالرزاق12068182042206011

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقيه مؤيد محمد زكي محمد علي12069132042086041

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم احمد خلف12070212042157052

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيعائشه حميد حسين سكران12071212042098161

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك قحطان عدنان حسان12072212042139051

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق ظاهر فليح12073212041272239

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور طالب محمد خطاب12074212042094134

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياسراء حاتم علي داود12075212042294004

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيميالد حسن عطا هللا خليفة12076212042138150

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيغسق عباس عبد هللا خلف12077112042114068

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهنادي باسم داود اسماعيل12078212042140259

كلية العلوم/جامعة ديالى439.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيابراهيم عقيل كاظم حسون12079212051083001

كلية العلوم/جامعة ديالى439.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقياحمد سعد عزيز حسن12080212051037003

كلية العلوم/جامعة ديالى439.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد عادل هادي مجلي12081142051048068

كلية العلوم/جامعة ديالى433.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا ليث صبحي عبيد12082212051002053

كلية العلوم/جامعة ديالى414.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعبد السميع فاضل هادي صالح12083212051029015
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كلية العلوم/جامعة ديالى411.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي محمد قادر عزت12084212051003043

كلية العلوم/جامعة ديالى396.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيسجاد سعد نهد عزيز12085212051206008

كلية العلوم/جامعة ديالى390.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيتبارك موفق ذياب محمد12086212052140011

كلية العلوم/جامعة ديالى390.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا رعد جميل احمد12087142051048045

كلية العلوم/جامعة ديالى388.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمهند ثامر معين خلف12088212051272135

كلية العلوم/جامعة ديالى375.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعمرو عبد الجليل موسى يعقوب12089212051003047

كلية العلوم/جامعة ديالى371.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيابراهيم هشام عبد الستار خضير12090212051012003

كلية العلوم/جامعة ديالى362.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن مجيد وزوك داغر12091282051022020

كلية العلوم/جامعة ديالى361.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيعمر غيث فتاح محمود12092212051273049

كلية العلوم/جامعة ديالى361.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحكيم فزيع مالح مسلم12093222051100012

كلية العلوم/جامعة ديالى360.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزهراء حسين علي عيسى12094212052140020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى494.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيهبه هاتف حسن حسن12095212022099086

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى494.0اعدادية الرواد للبنينادبياصيل احمد احسان محمد12096212021077008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى494.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعلي حسين محمد مهدي12097212021006026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى494.0ثانوية المروة للبناتادبيورود محمود حسن علوان12098212022158035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى494.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمصطفى سعد عبد رسول كامل12099212021063046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى493.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمحمد جاسم محمد كاظم12100212021018039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى493.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي حسين ابراهيم عبد12101212021025028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0اعدادية المقدادية للبناتادبيوديان ثامر احمد صبر12102212022140102

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0ثانوية القوارير للبناتادبيتبارك قحطان محمد خضير12103212022150013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى491.0الخارجياتادبيارجوان فوزي محمد سعيد12104212022401001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490.0اعدادية الرواد للبنينادبياحمد سعد الدين جاسم محمد12105212021077005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى489.0ثانوية االمال للبناتادبياميمه عامر عبدالستار عباس12106212022153007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى489.0اعدادية الرواد للبنينادبيمجتبى هاشم عباس عبد الحسين12107212021077131

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى488.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد سالم محمد علي عبد هللا12108212021074002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى487.0اعدادية المركزية للبنينادبيحسين ستار علوان حسين12109212021004014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعلي كريم كزار عامج12110212021037024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485.0الخارجيونادبيقحطان عدنان داود محمود12111212021400091

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485.0اعدادية طوبى للبنينادبيعباس علي ناصر حسين12112212021087029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى484.0اعدادية المركزية للبنينادبيعلي عدي سعدي صادق12113212021004032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.0اعدادية الخيزران للبناتادبيرغد عماد مهدي احمد12114212022147019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعلي غازي جبار عباس12115212021248021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى481.0الخارجياتادبيمها اياد وحيد كيطان12116212022401085

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى480.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيزهراء احمد قدوري احمد12117212022137013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479.0ثانوية جمانة للبناتادبيبنين ثاير جواد كاظم12118212022095005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد حسين علي جواد12119212021077140

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيغياث رحيم كريم علوان12120212021030029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0ثانوية الحريري للبناتادبيهاجر مظهر عبد هللا يونس12121212022144021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيمحمد احمد مزهر عبدالخالق12122212021030035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي حاتم رشيد علوان12123212021227005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين عماد احمد حسن12124212021077036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعصام حميد علي عباس12125212021063030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475.0اعدادية النبوة للبناتادبيشهد محمد قاسم حسن12126212022145035
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475.0اعدادية القدس للبناتادبينازك ياسين طاهر جواد12127212022110041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474.0اعدادية البينات للبناتادبيمنار سعد عباس حميد12128212022116025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيايات حسين ابراهيم لفته12129212022166001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474.0اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد حافظ مري مسرهد12130212021007001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيسجاد حازم عبد داود12131212021024013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى473.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيشهد داود قاسم محمد12132212022220009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472.0ثانوية العدنانية للبناتادبيغسق محمد عيسى محمود12133212022094033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471.0ثانوية بردى للبنينادبيعلي عدنان متعب حمد12134212021229010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى470.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيمصطفى رمضان علي طعمه12135212021244018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى470.0ثانوية المروة للبناتادبيمديحه نصرت كامل شهاب12136212022158033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى469.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيسجاد اركان عفان جاسم12137212021052014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى468.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيانمار عماد ادهام منديل12138212021237003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى468.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى طارق احمد جاسم12139212021065081

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيكرار قاسم خليل كاظم12140212041025024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمصطفى مكي اسماعيل فليح12141212041278130

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيأمنة مصطفى طه حسن12142212042190001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى463.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى رعد طعين ياسين12143212042138115

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى462.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيابراهيم ماهر ابراهيم حبيب12144212041003006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيتبارك مهند سالم خلف12145212042165027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى416.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيضرار طالب عبد الحميد سلوم12146212051278028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى450.0ثانوية النجباء المختلطةادبيعلي عماد علي محمد12147212021253012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى436.0الخارجياتادبيريام لؤي حسن طالك12148212022401037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى432.0ثانوية نزار المختلطةادبيعز الدين حمزه محمد ياسين12149212021204013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى403.0ثانوية الطف المختلطةادبيعلي ظاهر فرحان عناد12150212021242004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى397.0ثانوية نزار المختلطةادبيطه حسين طه نجم12151212021204010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى397.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي محمد جاسم عبود12152212021077102

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى393.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمنتظر مقداد جواد كاظم12153212021001070

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى392.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيعبد الملك فاضل صالح علوان12154212021263013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى389.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا ضاري لطيف خلف12155212021049021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى385.0ثانوية نزار المختلطةادبيصهيب علي حسين شعيب12156212021204008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى384.0ثانوية العدنانية للبناتادبيرقيه علي حسان علي12157212022094013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى423.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيمريم عامر علي حسين12158212042099115

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى470.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيريتاج عباس حسين علوان12159122042110037

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى442.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزينب احمد علي عباس12160212042121099

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى440.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيأيه محمد شهاب حمادي12161142042145011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى436.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزهراء فرمان عباس جاسم12162212042294092

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى434.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيزهراء جليل جميل حميد12163212042290050

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى433.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيضحى فاضل علي سهيل12164132042099027

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى427.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيكرم ساطع اكرم حسن12165212041231007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى426.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرسل فريد عباس ابراهيم12166212042147059

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى424.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك احمد محمد علي12167212042090038

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى416.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرنا رعد سعد حميد12168212042090066

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى407.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي محمد هاشم عباس12169212041003121
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى407.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعباس علي سلمان محمد12170132041024018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى437.0اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى عباس يوسف عباس12171212021004046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى434.0ثانوية اور المختلطةادبيعساف نصير عبيد مهدي12172212021211011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى429.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيساره حميد رشيد خميس12173212022107025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى415.0الخارجياتادبياالء دلشاد رشيد علي12174212022401008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى413.0اعدادية تماضر للبناتادبيريام احمد صفوك حسين12175212022091029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى412.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيمنار سامر زهير خليل12176212022165029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى411.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد حازم صالح عباس12177212021081049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى411.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيحيدر عبد الستار شهاب احمد12178212021273020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى410.0اعدادية النبوة للبناتادبيشمس وليد سعيد عبيد12179212022145032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى393.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيعبد الودود أنور فالح إبراهيم12180212041225024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى378.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحيدر حبيب سلمان حسين12181212041013045

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى430.0اعدادية البينات للبناتادبياسراء جاسم طالب عبد12182212022116002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى399.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيرشيد علي مغير علي12183212021014032

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى375.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهجران هاشم حسب هللا خليفه12184212022140096

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى372.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيعفراء قاسم خليل إبراهيم12185212022151041

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى370.0اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء توفيق علي زوراب12186212022093013

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى366.0اعدادية البراءة للبناتادبيمريم نجم جميل صالح12187212022093035

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى361.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي خليل ابراهيم علي12188212021025029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى415.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيمريم مهدي محمد عباس12189212042290095

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى404.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيبشائر مزهر محمد خلف12190212042178045

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى399.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم سالم12191212041278097

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى394.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء جاسم ابراهيم حسن12192212042137074

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى392.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد ياسين فرحان نصيف12193212041054140

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى391.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيكوثر عصام محمود علوان12194212042260011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى391.0ثانوية الواحة المختلطةاحيائيمحمد الباقر ماجد عباس خلف12195212041215008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى390.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعبد هللا عدنان محمد صالح12196212041051019

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى389.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيكرار تركي محمود بريسم12197212041222026

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى388.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيحياه حسين جدعان نصار12198212042093028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى386.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد ضياء رحمان عبد الجبار12199212041039007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى365.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيمهند كاظم محمد غضيب12200222051374070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى504.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيرقية قاسم فهد عباس12201212042231003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى483.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمحمد احمد محمود عليوي12202212041055066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0اعدادية طوبى للبنيناحيائينور هيثم عبعوب علي12203212041087102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسلسبيل احمد غازي جاسم12204212042165063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدينه عدنان مهدي علي12205212042098065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيفريد كمال فريد محمد12206212041088041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرسل عبد الجبار فاضل مهدي12207212042098072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة خليل ابراهيم حميد12208212042102117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيقدس قاسم كاظم خيون12209212042137132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى450.0ثانوية المودة للبناتاحيائيطيبة يوسف صالح اسمير12210212042132037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى449.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب قاسم محسن عطيه12211212042159021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى449.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيأبرار احمد كامل احمد12212212042171001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى447.0ثانوية البوادي المختلطةاحيائيسبأ سنان اسعد اسماعيل12213212042216008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى446.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايه صالح عباس امين12214212042121032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى444.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيهديل عماد ضاري سليمان12215212042172074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى444.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم احمد عبد المحسن علي12216212042125069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى443.0اعدادية القدس للبناتاحيائيعبير احمد علي عطيه12217212042110074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى443.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيعذراء عمار صاحب كريم12218212042100086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى442.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهاجر طارق حميد سلطان12219212042090183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى440.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب جاسم طالب حسن12220212042171019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى438.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيسجى محمود ذيبان خطيب12221212042115016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى431.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيايه سعد زيدان اسماعيل12222212042146009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى416.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيرسول حسين علي سالم12223212051037014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى377.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعمر غانم سالم ياس12224212051272095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى377.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيبالل حميد حمد حسين12225212051081003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى363.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعلي رائد كاظم عوده12226132051002045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0ثانوية الوطن للبنينادبيحافظ يوسف غني حسين12227212021079005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0ثانوية اور المختلطةادبيعبد الرحمن كريم ياس علي12228212021211004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0اعدادية القدس للبناتادبيهبه عماد كامل جوده12229212022110048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيزهراء ثاير نصرة غيدان12230212022165015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0اعدادية الطيبات للبناتادبيايه علي محمد صالح12231212022178013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيساجد محمد عبد عبود12232142021003053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0اعدادية القدس للبناتادبيتبارك خليل احمد مهاوش12233212022110009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0اعدادية النبوة للبناتادبيطيبه شاكر حمود محمد12234212022145037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0ثانوية العدالة للبنينادبيراغب سائر راغب رشيد12235212021044015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيحسين نهاد كاظم غيدان12236212021220004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0ثانوية سعد للبنينادبيعلي مفيد علي صالح12237212021060015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيطيبة فاضل احمد خلف12238212022098031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيضي ثعبان خلباص رخيص12239212022170023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيرشا رؤي جليل حسين12240212022099032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبياية خالد اسماعيل حسن12241212022238001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0ثانوية االمال للبناتادبيتبارك عماد كمال مسعود12242212022153011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيمريم باسل عيدان كاظم12243212022100043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0اعدادية الخيزران للبناتادبيضحى ساجد لفته علوان12244212022147036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0ثانوية االمال للبناتادبيندى قاسم سلمان مهدي12245212022153052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيرسل ثائر يعقوب عبد الجبار12246212022170013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك احمد جليل ابراهيم12247212022138007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0ثانوية الثمرات للبناتادبينورا فراس قاسم عارف12248212022169047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0ثانوية العدالة للبنينادبياحمد سامي حسين محمد12249212021044001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0اعدادية البراءة للبناتادبيحنين عبد سعود حسين12250212022093009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسلمان داود سلمان خيون12251212021025022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياالء حاتم علي منصور12252212022134008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية القوارير للبناتادبيواليه سبهان عبد صالح12253212022150052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى485.0ثانوية سامراء للبنينادبيمصطفى ناظم جساس منخي12254142021031079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمريم ابراهيم فاضل حسن12255212022133042

527 من 285صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0ثانوية المروة للبناتادبيلبنى وليد خالد دار حيدر12256212022158032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيعلياء عبد الواحد عدنان مصطفى12257212022102019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0ثانوية الطائف للبناتادبيزهراء راسم ادريس عطيه12258212022159013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء كاظم احمد جاسم12259212022150022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0اعدادية النبوة للبناتادبيعذراء حسن فاضل حسين12260212022145038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحمزة علي محمود مهدي12261212021049010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبياسيل طالب رضا فتاح12262212022100002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478.0اعدادية الطيبات للبناتادبيساره صالح حسن عبود12263212022178034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى477.0الخارجياتادبيهند حازم خضير عباس12264212022401105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى477.0ثانوية التضامن للبنينادبيحسين هوبي عباس عزاوي12265212021019005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى476.0ثانوية الحداثة للبناتادبيمريم يوسف عبد االمير علوان12266212022115026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى475.0ثانوية جمانة للبناتادبيمروة نزار مقداد عبود12267212022095025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى472.0ثانوية عائشة للبناتادبيآيه عامر علوان حميد12268212022101003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى468.0ثانوية الزهور للبناتادبيمسره جبار احمد محسن12269212022113024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467.0ثانوية الخنساء للبناتادبيبنين جاسم خضير مبارك12270212022117002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى465.0ثانوية المودة للبناتادبينمارق علي كنوش عبود12271212022132011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى464.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمالك قاسم محمد كريم12272212022090024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى462.0اعدادية تماضر للبناتادبيايناس وليد ابراهيم جواد12273212022091009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبينبأ عبد الجبار سلمان حسين12274212022118029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0ثانوية النظامية المختلطةادبيعبد هللا طه محمود اسود12275212021206008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهمسة عبد الكريم علي صيوان12276212022121055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى453.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمنتظر محمد شهاب احمد12277212021025043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0ثانوية ذي قار للبنينادبيعباس يحيى رشيد مجيد12278212021032024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0اعدادية المقدادية للبنينادبياحمد كنعان عداي عيدان12279212021039003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيتبارك جمال اسماعيل غفور12280212022064003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0الخارجياتادبيهيام ابراهيم محمد دكدك12281212022401108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعبد هللا نزار صالح الدين عبد الوهاب12282212021052024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0ثانوية العدنانية للبناتادبيزهراء سعد شهاب احمد12283212022094017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0اعدادية الخيزران للبناتادبيقضاء طاهر حاتم توفيق12284212022147051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرنا محمد عبد الرزاق حسين12285212022097032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمعتز نزار حسين ولي12286212021031032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0اعدادية الفلق للبنينادبيعمر حامد شهاب مخلف12287212021023042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0ثانوية دمشق للبنينادبيطارق زيد طارق عبد الباقي12288212021048011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى437.0ثانوية الراية المختلطةادبيعبد هللا عباس علي ناصر12289212021021009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0ثانوية جمانة للبناتادبيجمانه سلمان جاسم محمد12290212022095007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين علي جاسم محمود12291212021025009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيسجى قاسم سعيد متعب12292212022100030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى434.0ثانوية بلقيس للبناتادبينورالهدى شاكر محمود حسين12293212022106028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى433.0ثانوية الحداثة للبناتادبيقصواء نجاح خليل ريمزان12294212022115025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيتمارا هاشم جدوع فرحان12295212022208001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى431.0اعدادية المنتهى للبناتادبيزمزم فائق احمد داود12296212022103015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيتبارك فاروق كاظم ناصر12297212022220004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيايالف خضير اسماعيل محسن12298212022107007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0ثانوية الوديعة للبناتادبينور الهدى محمد علي عباس12299212022129030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى429.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبياحمد عبد هللا احمد سلمان12300212021075003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى425.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبياالء فيصل غازي حسين12301212022214002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى425.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيفاطمه عالء الدين فرج هوير12302322022030036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى422.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيساجد محمد جاسم محمد12303212021038040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.0اعدادية المقدادية للبناتادبيسماح قحطان حميد خلف12304212022140056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0ثانوية االمال للبناتادبياسراء فتح هللا حسين رشيد12305212022153005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى قاسم منصور حسين12306212021010069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى415.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيمنار حسين حمزه سعيد12307212022166020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى414.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبياالء خضير عبد هللا جواد12308212022291006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيجعفر هادي مهدي علي12309212021226006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى408.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعبد هللا جعفر تايه عربيد12310212021063027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى408.0اعدادية الزهراء للبناتادبيورود جاسم محمد جاسم12311212022138049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى406.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب كاطع هاشم خلف12312212022138019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0ثانوية الزمر للبناتادبيمروة خالد وليد احمد12313212022126014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى405.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيآية حراز حميد عطيه12314212022261001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائياحمد صالح زيدان خلف12315212041081004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم علي جمال داود12316212042102133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيرند طاهر محمود فليح12317212042118018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى453.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيمرتضى جعفر عاصي عبد هللا12318212041070060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى452.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيحسين ستار علوان حسين12319212041042006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0اعدادية البينات للبناتاحيائيسيناء قاسم علي عنفوص12320212042116030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيتبارك عباس كاظم عباس12321212042150012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء روكان عدنان كاظم12322212042133023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء مراد حسن علي12323212042090078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمالك زياد سامي عبد الكريم12324212042170121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى426.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيخنساء خالد عبد الرضا حسن12325212042170036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى426.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء قيس هاني جاسم12326212042170061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى424.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيتبارك علي كاظم حسين12327212042150013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى411.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيآمنه نجم عبد مهدي12328212042245002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى399.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيكاظم حمزه كاظم نهابه12329232051033031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية التحرير للبناتادبيسارة جمال حاتم منهل12330212022136028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية الصديقة للبناتادبيميامي زياد مهدي سليمان12331212022181030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية قزانية للبناتادبيرغد هالل اكرام حسين12332212022104010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0اعدادية القدس للبناتادبيسجى فاضل خضير عباس12333211922110054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0ثانوية الرواسي للبناتادبيهبه رباح عبدالباري جاسم12334212022177040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبياحمد عبد االمير غازي عباس12335211921042005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0ثانوية ذي قار للبنينادبيباقر جمال عبد احمد12336212021032004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى فالح حسن موسى12337212021010068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0ثانوية ذي قار للبنينادبيباقر جودت عبد الستار صالح12338212021032005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى417.0ثانوية الفارابي للبنينادبيبشير ناهض عزيز محمد12339212021026009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى415.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي صباح عبد الرضا جبر12340142021028126

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414.0ثانوية الصديقة للبناتادبيفاتن طاهر صالح محمد12341212022181025
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء محمد ابراهيم كاظم12342212022145020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى407.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمصطفى خلف عبد هللا محمد12343212021017043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0ثانوية العدنانية للبناتادبيذكرى ثامر محمد نجم12344212022094010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيكرار احمد اكرم حمودي12345212021351011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبياسراء خالد جاسم حسن12346212022099009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0اعدادية الخيزران للبناتادبينبأ جسام عبد خليل12347212022147059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0ثانوية الثمرات للبناتادبياسراء لفتة كاظم محمد12348212022169005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيغسق فالح حسين عباس12349212022155078

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0ثانوية االمال للبناتادبيزينب حسين علي حسن12350212022153024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0اعدادية التحرير للبناتادبياماني وسام احمد صالح12351212022136007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعبد هللا محمد صالح عبد الكريم12352212021052022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0اعدادية القدس للبناتادبيعلياء قصي علوان محمود12353212022110032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0ثانوية المدائن المختلطةادبيمنتظر عادل نجم علي12354212021227013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعبد هللا رحمان محمود احمد12355212021052020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى393.0ثانوية البحيرة للبناتادبياية يوسف محمد عيدان12356212022120002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى393.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينب عبدالعظيم فائق عباس12357212022118016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0ثانوية االمامة للبنينادبيعلي سامي حسين كاظم12358212021083025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرقية نعمة عباس خزعل12359212022121020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا رسول عبد الرحمن محمود12360212021017021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0اعدادية التحرير للبناتادبيتبارك خالد حسين كاظم12361212022136011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى389.0ثانوية قزانية للبناتادبيانهار طارق اكرام حسين12362212022104002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد هللا محمد عزيز عبد الوهاب12363212021014047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0ثانوية العدنانية للبناتادبينور عثمان قاسم ذياب12364212022094043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى386.0ثانوية الصديقة للبناتادبيقدس محمد شوكت عليوي12365212022181027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيسرى سامي كاظم حسين12366212022166013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبياحمد حسين عبد هللا غايب12367212021275003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيسجى عدنان شدهان ابراهيم12368212022099050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0اعدادية النبوة للبناتادبيرقيه حسين محمد خضير12369212022145018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهبة حسن ثامر حاجي12370212022140094

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء عباس محمد علي12371212022117013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0ثانوية االقتدار للبناتادبياهداب حسن هادي صكبان12372212022119003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيكرار هزبر حميد خضير12373212021272093

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0ثانوية الخنساء للبناتادبيحوراء اسامه غازي عباس12374212022117006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى378.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك سيف نصرت عزيز12375212022155023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0اعدادية النضال للبنينادبيمصطفى عبد الحسين عبد الهادي راهي12376212021029014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمروان سعد نصار خلف12377212021010063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيآمنه خضير عباس حميد12378212022099003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0ثانوية الوديعة للبناتادبيسارة محمد حسين احمد12379212022129014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمينة تحسين علي حسين12380212022133046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتبارك رمضان ارزوقي محمد12381212022133013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزهراء محمد هاشم محمد12382212022098024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيعلي صكبان حسن رزيج12383212021207011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0اعدادية البينات للبناتادبيزهراء سمير سامي عبد12384212022116009
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0ثانوية االمال للبناتادبيآيه خالد خليل ابراهيم12385212022153001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0ثانوية العذراء للبناتادبياية مؤيد ابراهيم رميض12386212022154004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0ثانوية الحمائم للبناتادبيزهرة محمد سعيد عبود12387212022122009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0ثانوية الحمائم للبناتادبيمها حيدر عبود شهاب12388212022122016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعلي جاسم هاشم عباس12389212021006025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيضحى حسن علي ياسين12390212022097056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبييقين خليل إبراهيم علي12391212022151051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيياسر عامر خليل عبد12392212021014085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0ثانوية المدائن المختلطةادبيامير حسين محمود جاسم12393212021227002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيحوراء محمد حسين خلف12394212022098015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0ثانوية االمامة للبنينادبيعلي محسن حسين ماضي12395212021083026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد اياد عدنان رشيد12396212021014002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0اعدادية التحرير للبناتادبياسيا حامد زيدان خلف12397212022136003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0ثانوية نزار المختلطةادبينادين اياد غفار احمد12398212022204008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيمحمد عمران مظلوم حبيب12399212021273057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيفاطمة راسم حسن حسين12400212022232011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0ثانوية االمامة للبنينادبيعلي حسين خزعل عباس12401212021083023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيسيف كنعان علوان صكر12402212021272047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد عالء حسين عبد هللا12403142021024263

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0ثانوية الروابي للبناتادبيطيبة هادي ابراهيم خليل12404212022146040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى366.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزهراء خضر جواد باقر12405212022160017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى366.0اعدادية القدس للبناتادبيوديان حسين عواد منصور12406212022110053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى365.0ثانوية العدنانية للبناتادبيوجدان محمد حسن علي12407212022094053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى365.0اعدادية المقدادية للبناتادبيحنين حسين كريم عباس12408212022140026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى365.0اعدادية البينات للبناتادبيزينب عزيز يوسف راضي12409212022116014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى365.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيزهراء كريم عبد كاظم12410212022293010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد كريم رشيد مهدي12411212021081010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيهبه حامد شدهان ابراهيم12412212022226043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0ثانوية الحمائم للبناتادبيزهراء عبد االمير ناهي عزيز12413212022122006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0ثانوية الزهور للبناتادبيطيبه قحطان احمد عباس12414212022113020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم غسان سامي رشيد12415212022140084

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيأحمد ياسين طه عباس12416212021001002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى363.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيزهراء رفعت حسين كاظم12417212022099036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى363.0اعدادية النضال للبنينادبيعلي منتظر ميثم عبد الكاظم12418212021029008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيطيبه جاسم محمد داود12419211942094081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيسجى يونس محمد خلف12420211942144029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور صبحي جاسم محمد12421211942090177

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيعذراء عمار حاتم يحيى12422212042146052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيخديجه قاسم كريم اسماعيل12423211942248007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيساره حميد طه منصور12424212042170075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى395.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائياطياف عجيل مصحب نصيف12425212042094014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيدالل خليل عبد الرزاق محمود12426102042090037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى393.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيهبه محمود شامل كامل12427212042163017
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيوسن ؟مر جليل سعود12428212042171040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينور الهدى عامر يوسف رميض12429212042173038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى389.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيضحى عدنان سبع خميس12430212042140167

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى389.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيغسق عدنان فهد علي12431212042167026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائياحمد نور الدين خليل ولي12432212041273014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينبأ نجاح مخيبر مصطفى12433212042097130

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاطمة نبيل رشيد حمادي12434212042209013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك يوسف مبارك نومان12435212042140055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيريم احمد عمران برهان12436212042104019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد فائق رحيم رمضان12437212041027002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيصفاء الدين صاحب حسن محمود12438212041272126

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيشهاب احمد فاروق عبد القادر12439212041032016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيميار حسن علي محمد12440212042098209

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0ثانوية اور المختلطةاحيائيظالل شاكر محمود صالح12441212042211026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0ثانوية جمانة للبناتاحيائينور عامر رشيد خميس12442212042095060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا محمد شاكر عبد الكريم12443212041009146

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينه حامد عبد فرحان12444212042100075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0اعدادية فدك للبناتاحيائيغدير علي طالب علي12445212042156056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد الواحد نصير عبد الواحد حسن12446212041029048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيدحام حردان دحام حسون12447212041352008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور عادل احمد عباس12448212042110110

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى369.0اعدادية بابل للبناتاحيائيافراح موحان توفيق علي12449212042141006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيميس رائد احمد خلف12450212042119050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائياركان عبد هللا احمد يوسف12451212041268008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصادق احمد حسين علي12452212041009096

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعالء جاسم كاظم مالح12453142041003065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى366.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيفرقان ظافر كاظم فرحان12454212041008087

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى366.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمرتضى اياد محمد عبد12455212041008100

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى362.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمود عبد الستار علوان روبين12456212041022060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى362.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيصالح سعد سلمان محمد12457212041043019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى362.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيهبه رشيد عليوي حميد12458212042161047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائياالء جمعه حسين خلف12459212042201001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمة ياسر عبد المجيد صالح12460212042137126

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك هيثم حسين محمود12461212042170030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى360.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيدعاء قاسم مرزا علي12462212042104011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى360.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيانعام ظفير عبد خميس12463212042257003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى360.0اعدادية البينات للبناتاحيائيمريم كاظم حسين مهدي12464212042116046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى366.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسن عواد كاظم مسير12465222051311213

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيمرتضى فاضل عباس احمد12466212051087038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى425.0ثانوية الغيث المختلطةادبيايالف عماد علوان ردام12467211922247001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيناطق شكر محمود نجم12468212021278140

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى374.0ثانوية عائشة للبناتادبينورة محمد عدنان خضير12469212022101043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى372.0اعدادية المقدادية للبناتادبيزهراء شامل محمد حميد12470212022140045
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى371.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمة حاتم عبد الحسن محمد12471212022090020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى365.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيمحمد مجيد صبهان علي12472212021208005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيغدير موسى عبد عبدال12473212022174006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0ثانوية سومر المختلطةادبيعبد هللا رياض عبود كاظم12474212021072012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0اعدادية البينات للبناتادبيعلياء احمد يوسف طه12475212022116020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0ثانوية فاطمة للبناتادبينور الهدى جاسم محمد هالل12476212022105028

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى363.0ثانوية عائشة للبناتادبيمنار ستار خضير وادي12477212022101039

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيياسر عبدالرحيم علوش حميد12478212021010075

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0ثانوية االحسان المختلطةادبيتبارك عباس علي جواد12479212022265003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيمالك صكبان كريم بربوتي12480212021273051

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيمريم حسين عارف عبدال12481212022102026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى368.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيريام جميل كامل جميل12482212042121087

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى361.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعلي صبحي خلف عباس12483212041278077

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى360.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيعلي صالح عبد الرزاق محمد12484212041262011

كلية الطب/جامعة كربالء598.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى صالح محسن علوان12485272041005176

كلية الطب/جامعة كربالء598.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير سلمان عباس علي12486272042056304

كلية الطب/جامعة كربالء598.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين عباس كاحي12487272042160170

كلية الطب/جامعة كربالء598.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء سهيل عبد جاسم12488272042060133

كلية الطب/جامعة كربالء597.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي حسين علي جاسم12489272041029054

كلية الطب/جامعة كربالء597.1ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد جعفر عباس محمود قاسم12490272041029085

كلية الطب/جامعة كربالء597.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيزينب جاسم عبد علي عبد الحسين12491272042101026

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيسهى رحيم جبر عبد12492272042095094

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء نهاد عباس كريم12493272042055065

كلية الطب/جامعة كربالء597.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد يتيم كطافه12494222042175214

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيزيد عقيل حسن محسن12495272041014090

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء شعالن علي صالح12496272042056185

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي هاشم طعمه علوان12497272041013078

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب عالء عبد الحسين عبود12498272042060172

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور صالح عبد عباس12499272042060322

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيُعال عامر كاظم حسون12500272042055201

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمنتظر مالك عمران كاظم12501272041010214

كلية الطب/جامعة كربالء597.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي شكري رزاق شياع12502222041058085

كلية الطب/جامعة كربالء596.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي ضرغام رشيد نوري12503272041005105

كلية الطب/جامعة كربالء596.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد عدنان خليل ابراهيم12504272041002008

كلية الطب/جامعة كربالء596.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبتول حسين سعيد عباس12505272042160055

كلية الطب/جامعة كربالء596.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ستار عليوي كاغد12506222041099036

كلية الطب/جامعة كربالء596.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمالك معمر هادي ردام12507272042088195

كلية الطب/جامعة كربالء596.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب فاضل عبد االمير كاظم12508272042059071

كلية الطب/جامعة كربالء596.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد قيس عبد المهدي كاظم12509272041001292

كلية الطب/جامعة كربالء595.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين احمد عبد الرزاق محمد رضا12510272041029024

كلية الطب/جامعة كربالء595.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين فاضل حميد جاسم12511272041002046

كلية الطب/جامعة كربالء595.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيميس رضا حسن صالح12512232042114120

كلية الطب/جامعة كربالء595.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء كريم جاسم سالم12513272042081058
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كلية الطب/جامعة كربالء595.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد باسم عزيز شنشول12514272041153123

كلية الطب/جامعة كربالء595.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفيد حسين علي جبر12515272042057157

كلية الطب/جامعة كربالء595.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه مكي محمد عباس12516272042056356

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائياحمد جواد نعمه جبر12517272041030003

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتقى هللا حميد حاتم كريدي12518272042060064

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية النجاح للبناتاحيائياسراء حسين احمد مزهر12519272042060009

كلية الطب/جامعة كربالء594.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيماهر احمد عطيه عبد عون12520272041152081

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيضي جياد نوري فرحان12521232042117126

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتبارك الرحمن جاسم رشيد عبود12522272042059023

كلية الطب/جامعة كربالء593.9ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيضرغام محمد شريم مهبول12523272041029045

كلية الطب/جامعة كربالء593.9اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكاظم جاسم12524272042060147

كلية الطب/جامعة كربالء593.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد احمد علي عبود12525272041005131

كلية الطب/جامعة كربالء593.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ سالم خضير عوده12526272042063197

كلية الطب/جامعة كربالء593.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعبد هللا عامر علي حسين12527212041206018

كلية الطب/جامعة كربالء593.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفرح علي فاضل هاشم12528272042056367

كلية الطب/جامعة كربالء593.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيعذراء مرتضى صالح مهدي12529272042056292

كلية الطب/جامعة كربالء593.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي حيدر حسن حسين12530272041135008

كلية الطب/جامعة كربالء592.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى ناطق عبد عون فواز12531272041005170

كلية الطب/جامعة كربالء592.0الخارجياتاحيائياالء حسين علي عبد12532272042401014

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عدي داود سلمان12533272041001283

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهديل جاسم محمد جاسم12534272042057207

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيذو الفقار عالء عبد الحسين كريم12535272041014085

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي محمد جاسم هادي12536272041019065

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيضياء هشام عزيز عمران12537272041030018

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادية السما للبناتاحيائيزينب حسين نجف مرتضى12538272042083071

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسلوى جمال محسن حسين12539272042091097

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد كريم شنان لفته12540272041150015

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور ضرغام كريم كاظم12541272042095151

كلية الطب/جامعة كربالء592.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتقى فالح حسن كزار12542272042058070

كلية الطب/جامعة كربالء591.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيياسر نزار جواد هادي12543272041005200

كلية الطب/جامعة كربالء591.6ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرقية فخر الدين خيري حرجان12544132042134011

كلية الطب/جامعة كربالء591.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الكريم احمد هاشم12545272042077102

كلية الطب/جامعة كربالء591.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرسل حسن هادي عليوي12546232042115062

كلية الطب/جامعة كربالء591.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار مالك عمران كاظم12547272041010141

كلية الطب/جامعة كربالء591.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيسحر عبد الحسين رشك علي12548272042068122

كلية الطب/جامعة كربالء591.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد االمير جاسم12549272042067043

كلية الطب/جامعة كربالء591.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه جالل ناصر عبد الرضا12550272042052135

كلية الطب/جامعة كربالء591.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيمنتظر صالح الدين عبد المهدي جواد12551272041018037

كلية الطب/جامعة كربالء591.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحسين رضا احمد زيدان12552212041206006

كلية الطب/جامعة كربالء591.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات حسن عبيس جوده12553272042056030

كلية الطب/جامعة كربالء591.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول حسين عطوان هاشم12554272042056060

كلية الطب/جامعة كربالء591.0ثانوية المدائن للبناتاحيائينور الهدى حيدر حنتوش عبد12555272042089141

كلية الطب/جامعة كربالء591.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى فراس محمد مجيد12556272041005182
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كلية الطب/جامعة كربالء591.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب سعد عيدان عبود12557272042055151

كلية الطب/جامعة كربالء590.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد مرتضى عبد االمير كاظم12558272041029101

كلية الطب/جامعة كربالء590.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيشهد اياد جاسم محمد12559272042077081

كلية الطب/جامعة كربالء590.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي نصير جاسم محمد12560272041029066

كلية الطب/جامعة كربالء590.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى علي جاسم حسن12561272041005180

كلية الطب/جامعة كربالء590.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسما نذير محمد جاسم12562272042077078

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمالك بشار شاكر بادي12563272042063191

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي ناصر هندي كريم12564272041001211

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه رفعت عبد الواحد صيهود12565272042060252

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل عريان سمين12566212041033110

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء ياس كاظم مطرود12567272042056207

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد رحيم مدلول عامر12568222041310177

كلية الطب/جامعة كربالء590.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيسجاد سامر غالب جمعه12569222041058056

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيه حيدر بدر عليوي12570272042060005

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياسراء حيدر جواد كاظم12571272042056007

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم خضير عباس هاشم12572272042056389

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحنين قصي محمد صالح12573272042079028

كلية الطب/جامعة كربالء590.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهدى حسين نوار كحيط12574262042132245

كلية الطب/جامعة كربالء590.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء نوري كاطع مهاوي12575162042152085

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعباس هاشم قنبر مجيد12576212041033051

كلية الطب/جامعة كربالء590.0ثانوية العميد للبناتاحيائيزينب وسام عبد الرزاق علي12577272042149016

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي امير باقر كاظم12578232041020203

كلية الطب/جامعة كربالء590.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد شهاب احمد12579262042132175

كلية الطب/جامعة كربالء590.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد علي مصيبح12580232042139054

كلية الطب/جامعة كربالء590.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى منخي جابر عبادي12581152042044194

كلية طب االسنان/جامعة كربالء590.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك ماجد حسين دويج12582272042068043

كلية طب االسنان/جامعة كربالء589.0اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيعال احمد عبد العباس فارس12583132042246011

كلية طب االسنان/جامعة كربالء589.0اعدادية السما للبناتاحيائيّسراء محسن جاسم سلطان12584272042083085

كلية طب االسنان/جامعة كربالء589.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه علي جواد مهدي12585272042058271

كلية طب االسنان/جامعة كربالء589.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيحوراء حامد عبد الحسين عباس12586272042062022

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء عباس محمد وهاب12587272042077028

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين محمد محمود حبيب12588232042114029

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا حيدر محمد نعمه12589272041001128

كلية طب االسنان/جامعة كربالء587.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمهيار طه خضير حسن12590272041036115

كلية طب االسنان/جامعة كربالء587.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن حسام حسن محمد12591272041001059

كلية طب االسنان/جامعة كربالء587.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمنتظر مجول مهدي علي12592212041052130

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.5اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عمار قيس عطشان12593272042060262

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهدى رسول محسن مشعل12594272042052187

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه حسين عليوي عبد12595272042055220

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينبأ صالح مهدي علوان12596272042160364

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب محمد رضا علي12597272042160443

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيكوثر محمد حسن عبد الرزاق ناجي12598272042058290

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن ضياء محمد حسن12599272041005036
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى حمزه عبد زيد عبد الرزاق12600272041005173

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيفواطم حيدر يونس سعد12601272042062089

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء عباس محمد عباس12602272042068052

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينبأ وليد خالد عزيز12603272042056416

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد لواء محمد علي احمد12604272041001027

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0ثانوية السدة للبناتاحيائيايه طارق هالل كمر12605232042110010

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيساره محمد حسين سلمان12606272042147040

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيالزهراء عصام جاسم محمد12607272042077008

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيرشيد كريم رشيد عباس12608112041018045

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم حمودي12609272042069039

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيميامين حيدر رضا ساهي12610272042068183

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره رسول محمد علي عبدالكريم12611272042056236

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر مردان عطا مسير12612272042060274

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيضحى راهي عباس سعود12613272042084042

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيداليا علي حسين شرموط12614272042091045

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا حسن نوري فرحان12615232041031056

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0ثانوية النور للبناتاحيائيصفا محمد عواد محل12616192042237013

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثامر ياس خضير12617272042144015

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.9ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيليث عالء حسين عليوي12618152041012068

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيزيد مهند عبد الصاحب مهدي12619272041029040

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى محمد يوسف خنجر12620222041002329

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيعبير جليل عبد مسلم جاسم12621272042060222

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صاحب كطافه هاشم12622252042096399

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك محمد هادي عباس12623272042060061

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد هاشم علي محمد12624252042062870

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب محمد نعمه عبد االمير12625272042063102

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيرضا حمزه عبد صبيح12626232041173057

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبنين حسون عبد االمير جالب12627252042116013

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0الوقف الشيعي- ثانوية سفير الحسين للبنين احيائيمحمد علي قاسم سعد محمد12628252041215030

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك طه حسن عناد12629272042052038

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0اعدادية غزة للبناتاحيائيقمر هاشم عبد الحسين عبد الرسول12630272042057158

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمالك طالب كاظم عبد هللا12631272042060294

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسن عالء كامل عوض12632222041033035

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر شنان كريم12633272042144011

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيشيماء زبن نصيف جاسم12634232042131057

كلية الصيدلة/جامعة كربالء591.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعباس قاسم اسماعيل محمد12635212041018014

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0اعدادية النجاح للبناتاحيائييسر سعد حبيب حمودي12636272042060332

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيسجى قاسم جواد كاظم12637272042055177

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمريم علي عوده عليوي12638272042052158

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائينور الهدى علي حسين علوان12639272042102090

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمجتبى فائق طعمه خضير12640272041009100

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيعذراء عباس جابر زغير12641272042068142

كلية الصيدلة/جامعة كربالء590.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفرح خليل اسماعيل خليل12642272042057156
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعباس قاسم جبر عبيد12643272041005080

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيافنان عمار ناهض حسن12644272042077006

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيصدى هاشم حربي بزاز12645232042131058

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيرسل جواد كاظم احمد12646272042068075

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد جاسم12647272042087031

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد فاضل سالم كريم12648272041014013

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسنين جاسم محمد عبد الزهره12649272041011026

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه احمد ناظم ملوح12650272042058248

كلية الصيدلة/جامعة كربالء589.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائياحمد عالء عبد الجليل مهدي12651272041135002

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حسن علي خلف12652152041012056

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.2ثانوية المتميزيناحيائيبشير ناطق جبار محمد12653132041016021

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيغفران عبد الحسن سالم دخيل12654182042205090

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيأالء كاصد علوان صالح12655212042095002

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب سمير محيسن حسين12656262042087074

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمها منقذ عبد العزيز كاظم12657212042122057

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيالزهراء احمد حبيب عبد12658272042056020

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعباس ذنون يونس احمد12659172041178055

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0ثانوية المدائن للبناتاحيائياسراء حسن جريو زياره12660272042089003

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيموسى محمد وفي عباس عبد عون12661272041001348

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين احمد عبد علي عبد هللا12662272041002037

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء عمار شمال ظاهر12663272042064082

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي رحمه رسن12664262042132176

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيداليا حيدر عبد الحسن محمد جواد12665122042107069

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى كريم جنزير جبر12666142041049077

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين سعيد صبري عاشور12667272041010049

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم حافظ12668272042068102

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم حمزه عبد الحسين فضل هللا12669272042063179

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينه زمان صاحب محمود12670272042077072

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.5ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيكريم عبد الحسين محمد علي حمزه12671272041029074

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0ثانوية االالء للبناتاحيائيحوراء مهدي كاظم حسن12672212042189005

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد ثامر مهدي صالح12673272041010150

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيياسمين توفيق عبد الحسين عبود12674272042068215

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين كريم جلوب بندر12675272041005049

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيروان رائد حميد ابحيلج12676222042142032

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيبنين حسين عليوي حسين12677272042070021

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب محمد عبد الحميد ضيدان12678272042107051

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايه لؤي نجم عبد12679272042058038

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيهبه حمود هادي حمود12680272042161098

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيساره محمد علي نعمه12681272042055172

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمرتضى شاكر عباس عبد الحسن12682262041009131

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور محمد كامل حسن12683262042132237

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيضحى ادهم محمد عالوي12684272042062070

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عمار عبد الكاظم جاسم12685252042062593
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية القدس للبناتاحيائياالء شهيد علي عبيد12686262042104015

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيبنين هادي حسن جليوي12687152042080041

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيمؤمل ثابت حسين جاسم12688232041069042

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.9ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن علوان مدير12689232041021007

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرونق اموري عبد علي جاسم12690272042077044

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايالف عبد الحسين شاكر ناجي12691232042271079

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم ستار جبار صيهود12692272042063181

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيدعاء صالح حسن عبد12693252042102009

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصادق رعد غازي كريم12694252041031321

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمسلم قيس ابراهيم رسن12695252041052078

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائييونان جونسن كوركيس بنيامين12696202041013098

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم شريده12697252042056132

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيريم سعد جابر عبيد12698182042227024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا احمد اسماعيل محمد12699192041009153

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية غزة للبناتاحيائيرغده شاكر عبد خليل12700272042057066

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر حسن محسن عبد الباقي12701102041019049

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب الحوراء علي ناصر محمد12702252042084383

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغد مظفر نوري مفتاح12703232042087123

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه احمد طالب ياس12704252042086112

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه قحطان مشهد فرحان12705212042125062

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد احمد علي حسين12706232041009092

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيرقيه كاظم هادي محسن12707232042220011

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء رزاق محمد علي مجيد12708232042109043

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء رعد منعم ميرزا علي12709132042086047

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيحسين علي محمود نياز12710142041009028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب عماد علي هادي12711112042126027

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية االمال للبناتاحيائيدانيه محمد عذب حاجم12712212042153010

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيعلي زاهر راضي كاطع12713232041192028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره هويدي جبح12714272042160441

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين رياض راضي جاسم12715232041282023

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر قصي نوري سلمان12716242041053025

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي سعد كشاش جاسم12717232041020227

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي سمير محمد عوده12718232041017095

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء536.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيام البنين جالل مهدي عبد12719272052065007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء496.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتتطبيقيفاطمه قصي هاشم سلطان12720272052086006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيغسق علي فليح حسن12721272052057041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء481.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقينجالء فاضل حسن هاشم12722252052087010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء481.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيرضا منصور مهدي ناصر12723272051001047

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء459.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيجنات نصير سلمان عبد الحسين12724272052067010

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء458.1ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيحسن محسن علوان عبد12725272051029003

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء452.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي محمود ظاهر مهدي12726272051015040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء494.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيباقر فالح حسن محمد12727272041151011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء480.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيخالد وليد عباس عجالن12728162041084044
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء478.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء غسان هاني حسين12729162042184116

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء461.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيجواد تقي حسن جواد12730162051010015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء454.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين امين جاسم عبد النبي12731162051015023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء454.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين فاضل صابر شاني12732162051060052

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيامجد علي نجم حسون12733272041029011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيبلسم جميل مهدي منذور12734272042065024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيهاجر نجاح نادر جبار12735272042064171

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم ليث حسن عبد الرزاق12736252042100369

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء578.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا مهند احمد عباس12737272041005089

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء577.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحنين سالم احمد عبد12738272042061014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمة محمد رضا متعب12739272042067072

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء575.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى عباس مكي كريم12740272041029115

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء574.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيايالف غني عبد اللطيف محمد12741272042053010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء574.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيسجى ضياء محسون كاطع12742272042059078

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء احمد فاخر لعيبي12743272052079008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء577.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيغدير علي جفات راضي12744272052087032

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء577.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمؤمل سامي صالح بناي12745272051001097

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حيدر حمد يوسف12746232042120090

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيهبه علي زغير زاير حسن12747222042112108

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء571.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبراق محمد حسن موسى12748272042069015

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء571.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيرقية علي حسين حسن12749272042144006

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء569.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيغفران حيدر دفار محمد علي12750272042056308

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيام البنين اياد جعفر عبد12751102042137007

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيبنين علي حسن ساجت12752222042421020

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء566.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيحسين رحمن داود بكه12753212041202002

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء566.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيضحى حميد يعقوب عبد12754272042056280

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيحنين رضا جبار فاضل12755272042087040

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء564.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر حسن مكي محمود12756272041002058

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ عباس رزاق عبود12757272042060304

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيسجاد حسام عدنان سعود12758272041029041

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء575.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيعذراء غالب يوسف رضا12759272052068033

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء572.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيفاطمه خالد موحان جازع12760272052062022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسين محمد جاسم12761272051008091

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء557.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيايه احمد شيخه علي12762212052092003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء569.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين حسن جري حمادي12763272051150069

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرقيه لطيف عبس كشيش12764272052065021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد حسين قاسم زعيج12765272051027050

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين سالم جواد كاظم12766232051007031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيمحمد غانم طالب عون12767232051173015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء561.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيتقى عبد الحكيم عباس محسن12768282052083005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء560.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيرزاق حسن ورهاد حرج12769272051018016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء560.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيعلي بالسم عباس فضل12770252051031014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء560.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعباس حيدر مجيد حسين12771272051027029
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء559.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد عبد مخيلف حسن12772272051013127

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء558.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمسلم عقيل زبيد عذاب12773242051152022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء558.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيطه عادل ناصر عبد الرضا12774272051024042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين علي جمعة صكبان12775292051025022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء555.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم مالك خضير12776162052184034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء555.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس كاظم مجبل مشتت12777152051001047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعمار عدي محي الدين شمس الدين12778112051006107

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0ثانوية النجوم االهلية للبنينتطبيقيعمار احمد عبد الرزاق كاظم12779252051019001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى عامر عبد الرضا كاظم12780272051001140

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهدي حسن سلطان خالطي12781282051151825

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين راضي جعاز كطوف12782282051012020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسن ابو الهيل جهلول عجيل12783162051028010

كلية العلوم/جامعة كربالء510.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى جاسم جياد محمد12784272042079113

كلية العلوم/جامعة كربالء506.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء عبد الكاظم سعدون فرحان12785242042114044

كلية العلوم/جامعة كربالء499.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات رياض خزعل خلف12786272042056032

كلية العلوم/جامعة كربالء496.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيكاظم قاسم كامل محيسن12787272041011091

كلية العلوم/جامعة كربالء494.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايات عبد الحسن علي حمزه12788272042160043

كلية العلوم/جامعة كربالء493.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء سعد حمزه محمد12789272042091037

كلية العلوم/جامعة كربالء493.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عماد الدين فاضل زكي12790272042055158

كلية العلوم/جامعة كربالء492.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين رزاق محمد عبود12791272042071010

كلية العلوم/جامعة كربالء490.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيمحمد عماد جبار إجعاز12792112041210078

كلية العلوم/جامعة كربالء488.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيهدى خليل جليل عبد الوهاب12793272042087156

كلية العلوم/جامعة كربالء486.0اعدادية السما للبناتاحيائيتقى لؤي محمد علي رضا12794272042083025

كلية العلوم/جامعة كربالء483.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيامنه ثامر حمودي ناجي12795182042205013

كلية العلوم/جامعة كربالء481.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك سعد هادي عبيد12796272042055042

كلية العلوم/جامعة كربالء481.0ثانوية العباس للبنيناحيائيصالح حسن عبود كريم12797272041043008

كلية العلوم/جامعة كربالء479.0اعدادية غماس للبنيناحيائيكرار فرحان جبار خشان12798242041016078

كلية العلوم/جامعة كربالء479.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء باسم عبيد محسن12799252042066026

كلية العلوم/جامعة كربالء527.0اعدادية السما للبناتتطبيقينور الهدى عباس عبد الجبار ماشي12800272052083046

كلية العلوم/جامعة كربالء465.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقياسراء رائد عباس جعفر12801271952063004

كلية العلوم/جامعة كربالء449.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقينرجس حسان عبد الرضا زماط12802272052059068

كلية العلوم/جامعة كربالء448.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينور مدين محمد عبد علي12803272052067051

كلية العلوم/جامعة كربالء435.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزينب حميد حسوني راضي12804272052055032

كلية العلوم/جامعة كربالء415.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعيسى معين شهد حالن12805272051046062

كلية العلوم/جامعة كربالء409.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيكوثر جميل زغير كعير12806272052063074

كلية العلوم/جامعة كربالء409.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسن هادي عبد الحسين12807272052069031

كلية العلوم/جامعة كربالء408.0الخارجياتتطبيقيبراق منجد علوان يوسف12808272052401010

كلية العلوم/جامعة كربالء405.0اعدادية السما للبناتتطبيقيفاطمه تحسين علي قاسم12809272052083033

كلية العلوم/جامعة كربالء403.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيامير حسين جميل حبيب12810272051045008

كلية العلوم/جامعة كربالء402.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء جاسم راهي جاسم12811272052059025

كلية العلوم/جامعة كربالء401.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين شمران12812272051150171

كلية العلوم/جامعة كربالء400.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيسبطين حيدر حميد حبيب12813272051045043

كلية العلوم/جامعة كربالء398.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيمنى رشيد مالك لهمود12814272052087043
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كلية العلوم/جامعة كربالء398.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقينور الهدى وصفي عادل صافي12815272052055060

كلية العلوم/جامعة كربالء398.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسن عوده معيد جاسم12816162051300009

كلية العلوم/جامعة كربالء398.0الخارجيونتطبيقيعلي حسن كاظم خضير12817272051400046

كلية العلوم/جامعة كربالء398.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيهديل عباس سعيد حسين12818272052066017

كلية العلوم/جامعة كربالء397.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمنتظر محمد حسن محمد ضيف12819272051002174

كلية العلوم/جامعة كربالء396.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد كريم قاسم علي12820272051154013

كلية العلوم/جامعة كربالء395.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيروان ضياء عباس أمين12821272052064023

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي شاكر عوده راضي12822272041153085

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء575.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيتقي سالم منعم حسن12823272042087036

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينغم نديم عبد الرضا عبد المحسن12824272042095146

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيقنوت ناجي مجبل كاظم12825292042088054

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء574.0اعدادية السما للبناتاحيائينور الهدى حيدر محسن رفيع12826272042083139

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيعلي صاحب علي كاظم12827272041046070

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفرقان محمد علي عبد الخضر عباس12828242042142052

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء572.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي عمران حسين محمد12829272041011078

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عادل خليل ابراهيم12830272041001281

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0ثانوية البتول للبناتاحيائيرقيه مسلم عبد النبي مجيد12831262042075031

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء570.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسن عادل عباس ناصر12832272041019015

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء567.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه رمضان عبد صخي12833272042069083

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيابو الفضل علي محمد علي علي12834272041019002

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين حميد عبد الحسن لفته12835292042065011

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمينا جواد كاظم عبد الحسين12836272042056411

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء563.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الحسن ربح12837142041048037

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيتمارا حسن فاضل عبد الرحيم12838272042147008

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد االمير حسون12839272042055107

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمؤمل ستار كاظم شنان12840292041002122

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء وسام سامي فاضل12841272042056317

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائياسماء قيصر عبد السجاد محمد حسين12842272042093009

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسن علي محمد حسن12843152041001025

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيحسين زهير علي شاكر12844202041017010

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0ثانوية  البحار للبناتاحيائيزينب عبد علي عبد الصادق حمزة12845162042191003

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيعذراء حسين حبيب بطي12846232042115128

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان غازي حسن12847222042207046

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0اعدادية السما للبناتاحيائيساره صباح طعمه حمد12848272042083081

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء559.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير قيس محسن كامل12849272041035012

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء557.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم سعيد رضا طعمه12850272042055264

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء552.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيصادق ميثاق راجي صايل12851232041282047

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء551.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسرور حميد حسن عبد12852232042088294

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء551.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد ابراهيم12853272042055105

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء550.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين حمزه كريم محمد12854272041007025

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء549.0اعدادية القدس للبناتاحيائياستبرق محمد خضير مجيد12855212042110008

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء549.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء عباس جواد محمد تقي12856272042067039

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء549.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسنين جبار مخيف فارس12857272041035024
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قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء549.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيريمه حسن عيدان حمادي12858272042068084

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء547.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد طارق خلف ربيع12859192041007133

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء547.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن غالي12860252041001300

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء547.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيحوراء فيصل هادي ناهي12861272042069028

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء547.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيهدى فراس عبد اللطيف علي12862292042065088

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء532.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه عماد كاظم عبادي12863272042056348

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء518.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك اثير حاكم حسين12864252042084144

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء517.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه حسين محمود محمد12865272042056151

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء437.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيمهيمن فاهم حداوي مزعل12866232051250053

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء418.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيايمن كاظم زغير كاطع12867272051002015

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء418.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعباس سجاد حمزة ابراهيم12868162051083062

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء412.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيسجاد فيصل هاشم علوان12869272051154095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء495.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيأالء عباس حسين جواد12870272042064002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء455.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيضحى رعد عبد الخالق عبد االمير12871272042160283

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء446.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياستبرق قيس عبد الحسين احمد12872272042160434

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء432.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك قاسم هلول حسن12873272042056109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء427.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائياناهيد فائق شاكر هاشم12874272042061004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء425.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائينور علي ابراهيم علي12875112042144013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء421.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعمار محمد احمد محمد12876272041019069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء411.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي حسين هاشم شني12877272051013079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء389.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيحوراء احمد عبد الحسين مجبل12878272052059011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء386.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقياحمد راهي هادي عبيس12879272051152001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء386.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيسلمان حيدر مجيد عزيز12880272051150081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء383.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيعلي مشتاق طالب حسن12881272051151090

كلية القانون/جامعة كربالء494.0الخارجياتادبياشراق يعقوب يوسف جعيب12882272022401012

كلية القانون/جامعة كربالء448.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحسن احمد عبد الكاظم حسين12883272021045007

كلية القانون/جامعة كربالء447.0اعدادية المكاسب للبنينادبيبكر عباس هاشم عاشور12884272021003013

كلية القانون/جامعة كربالء447.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي حيدر كاظم عبيد12885272021110015

كلية القانون/جامعة كربالء446.0ثانوية المنار للبناتادبيبراق عامر كريم عبد الساده12886272022050007

كلية القانون/جامعة كربالء445.0ثانوية الحرية للبناتادبيهدى عباس حسين عكض12887272022099114

كلية القانون/جامعة كربالء444.0اعدادية المدى للبنينادبيجعفر طه ياسين خضير12888272021026015

كلية القانون/جامعة كربالء444.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين ريسان فضل جبر12889272021016036

كلية القانون/جامعة كربالء443.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي محمد عريبي محمد12890272021003055

كلية القانون/جامعة كربالء442.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبياحمد مسلم عباس صكبان12891272021152005

كلية القانون/جامعة كربالء442.0ثانوية حمورابي للبنينادبيمحمد جواد كاظم مهدي12892272021025012

كلية القانون/جامعة كربالء442.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيمنار سعد عباس علي12893272022095056

كلية القانون/جامعة كربالء441.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسين خليف عبيد محمد12894272021048022

كلية القانون/جامعة كربالء441.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين وادي خشان مشلوخ12895272021038024

كلية القانون/جامعة كربالء441.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي عبد هللا صالح رباط12896272021016123

كلية القانون/جامعة كربالء440.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين حيدر حميد محمود12897272021003019

كلية القانون/جامعة كربالء440.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمنتظر حيدر ميري منصور12898272021003084

كلية القانون/جامعة كربالء440.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين حميد جابر راضي12899272021016033

كلية القانون/جامعة كربالء438.0ثانوية الحضر للبناتادبيمريم احمد شاكر هويش12900272022051059
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كلية القانون/جامعة كربالء438.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحيدر محمد كريم اسماعيل12901272021048028

كلية القانون/جامعة كربالء438.0ثانوية المنار للبناتادبيرقيه عدنان صالح مهدي12902272022050023

كلية القانون/جامعة كربالء437.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى هادي مهدي حمادي12903272021038108

كلية القانون/جامعة كربالء437.0الخارجيونادبيامير رعد مسلم حسين12904272021400013

كلية القانون/جامعة كربالء436.0ثانوية المنار للبناتادبينور احمد عبيد حميد12905272022050063

كلية القانون/جامعة كربالء434.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي احمد محسن حسن12906272021030031

كلية القانون/جامعة كربالء433.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيورود علي شاكر محمد12907272022072047

كلية القانون/جامعة كربالء433.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيصفا صالح جبار عيسى12908272022109056

كلية القانون/جامعة كربالء433.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيتبارك باسم محمد جبر12909272022095013

كلية القانون/جامعة كربالء432.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمصطفى أحمد نجم عواد12910272021151053

كلية القانون/جامعة كربالء430.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيزيد كريم عبد دغيم12911272021030022

كلية القانون/جامعة كربالء430.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حيدر حسين سلمان12912272021031125

كلية القانون/جامعة كربالء429.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيقاسم كريم حسين جاسم12913272021016139

كلية القانون/جامعة كربالء429.0ثانوية الحرية للبناتادبيجنات عبد االمير عباس ردام12914272022099035

كلية القانون/جامعة كربالء427.0اعدادية المكاسب للبنينادبيزيد علي حسين عتول12915272021003034

كلية القانون/جامعة كربالء427.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمؤمل عبد هللا جاسم محسن12916272021030044

كلية القانون/جامعة كربالء426.0الخارجياتادبياثمار هاشم جساب عبد الرضا12917272022401001

كلية القانون/جامعة كربالء425.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيامير حسن سوادي عبود12918272021049012

كلية القانون/جامعة كربالء425.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيليث ثامر جواد كاظم12919272021030043

كلية القانون/جامعة كربالء424.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء صباح عبد المحمود جيجان12920272022067039

كلية القانون/جامعة كربالء424.0اعدادية الفتح للبنينادبيحسين مهدي محمد محسن12921272021011010

كلية القانون/جامعة كربالء424.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي فالح خميس رحمان12922272021045036

كلية القانون/جامعة كربالء424.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيعذراء خضير عبيس عبد هللا12923272022160076

كلية القانون/جامعة كربالء423.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيتقى عقيل اسماعيل جواد12924272022160022

كلية القانون/جامعة كربالء422.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي عباس علي عبد12925272021003050

كلية القانون/جامعة كربالء422.0ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه كاظم لفته راضي12926272022107061

كلية القانون/جامعة كربالء421.0ثانوية المنار للبناتادبيزهراء عبد هللا محمد عبد هللا12927272022050030

كلية القانون/جامعة كربالء421.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزينب مهدي نجم محمد علي12928272022088052

كلية القانون/جامعة كربالء421.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيطيبه حبيب حمود صديان12929272022072027

كلية القانون/جامعة كربالء420.0ثانوية المناسك للبناتادبيمريم حسين محمد مهدي حسين12930272022104083

كلية القانون/جامعة كربالء419.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيمنار اكرم سعد هادي12931272022071048

كلية القانون/جامعة كربالء419.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسجاد سعد مطر فرج12932272021031086

كلية القانون/جامعة كربالء418.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسيف علي خضير عباس12933272021049067

كلية القانون/جامعة كربالء416.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي عبد الهادي عبد هللا دخينه12934272021150060

كلية القانون/جامعة كربالء415.0الخارجيونادبيغيث هادي مزعل نهير12935272021400098

كلية القانون/جامعة كربالء415.0الخارجيونادبيكمال سعد كاظم جواد12936272021400102

كلية القانون/جامعة كربالء498.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين ماجد حميد خضير12937272041007035

كلية القانون/جامعة كربالء468.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيتمارا حمد كاظم مهدي12938272042089027

كلية القانون/جامعة كربالء458.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيصبا نزار عبد الحر عبد12939272042095098

كلية القانون/جامعة كربالء456.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمهيمن منعم علي حسن12940272041019110

كلية القانون/جامعة كربالء458.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعمار ياسر صالح مهدي12941272051154167

كلية القانون/جامعة كربالء455.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد حسين مال هللا برهان12942272051045082

كلية القانون/جامعة كربالء453.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عالء هويدي سلطان12943272051154010
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كلية التمريض/جامعة كربالء572.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي سليم داهوك محمد12944272041010116

كلية التمريض/جامعة كربالء572.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن احمد عكله علي12945272041001057

كلية التمريض/جامعة كربالء568.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمثنى ناظم عبد علي سلمان12946272041009098

كلية التمريض/جامعة كربالء565.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيسلمان باقر كاظم اسماعيل12947272041046050

كلية التمريض/جامعة كربالء564.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحمزه حسين عوده شاكر12948222041021050

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيموسى عادل فرج كريم12949132041011050

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء عبد االمير شعالن حسون12950272042097027

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين محمد جبر حاجم12951142041169013

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمنتظر محمد نعمه خلف12952232041012156

كلية التمريض/جامعة كربالء562.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عباس حسون جبر12953272042079050

كلية التمريض/جامعة كربالء562.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاله لطيف منعم حمد12954272042061075

كلية التمريض/جامعة كربالء559.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيسجى عصام حسين عبد الرضا12955272042068121

كلية التمريض/جامعة كربالء557.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيامنيات سلمان كاظم سلمان12956232042117016

كلية التمريض/جامعة كربالء556.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس عبود حسون12957272042060244

كلية التمريض/جامعة كربالء555.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرغد محمد عطيه عبد علي12958272042056144

كلية التمريض/جامعة كربالء553.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينبأ طارق مفتن محمد12959262042144081

كلية التمريض/جامعة كربالء553.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيدنيا عماد طعيمه شمخي12960272042064049

كلية التمريض/جامعة كربالء552.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيزهراء محمد مزهر حمزه12961232042193010

كلية التمريض/جامعة كربالء552.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمنى رزاق حسن كاظم12962272042060299

كلية التمريض/جامعة كربالء552.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير احمد شهيد رحمن12963242042114188

كلية التمريض/جامعة كربالء550.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء عباس عبد محمد12964272042107038

كلية التمريض/جامعة كربالء550.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين رشيد كاظم حمود12965232042124020

كلية التمريض/جامعة كربالء549.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغاده خالد رحيم عبدون12966232042304157

كلية التمريض/جامعة كربالء549.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايات ناظم شاكر ظاهر12967272042064015

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء434.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيساره علي حسن عبد هللا12968272042059076

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء418.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمل سلمان حنتاو عبد الحسين12969272041001238

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء412.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائييعقوب ازهر صادق عبد هللا12970262041012168

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء411.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عبيد حسين12971222041307149

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء407.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد هاشم غليم عليوي12972282041032032

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء407.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحمزه صالح كامل عبيس12973232041253032

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء405.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيهبه رضى محب هادي12974122042230153

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء401.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيعبير كريم بلكت حمدان12975272042160447

كلية الزراعة/جامعة كربالء365.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمود عباس جلوب صكر12976272041040020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0الخارجياتادبيمسار صباح بدر شهيب12977282022401043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0اعدادية الثبات للبنينادبياحمد ماجد علي فاضل12978271921024007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمهدي عدنان عبد عبود12979271921030064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء429.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبينور عامر سعد عبد علي12980271922108045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0اعدادية السياب للبنينادبيعيسى ماجد رشيد حميد12981111921028093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0ثانوية الحرائر للبناتادبيحنين خليل لطيف سعد12982272022107020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0الخارجياتادبيحنين اياد عبد االمير شالكه12983272022401034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0ثانوية الحرية للبناتادبيبنين عبد هللا عثك مبارك12984272022099027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء393.0الخارجيونادبيسيف مهدي حسن مرزه12985272021400059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيمها عمار كاظم مطر12986272022160096

527 من 302صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء388.0الخارجيونادبيعالء حسين سلمان كاظم12987232021400083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر سعد حسين عبيد12988272021016050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0ثانوية المجد للبنينادبيحسين علي حسين عبد12989272021012004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس امين صكر مهدي12990272021038050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء378.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيفاطمه وليد علوان عبد12991272022072039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء376.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حمزة حمود شدهان12992272021016117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء374.0ثانوية االمامة للبنينادبيحسن اسماعيل خليفة كاظم12993212021083005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء373.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيمريم فارس عبد االمير محمد حسين12994272022140074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء372.0ثانوية االمامة للبنينادبياحمد ويسي حلحيل حسن12995212021083003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء372.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء مؤيد كامل نجم12996272022141037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء370.0ثانوية الشهباء للبناتادبيآيات ثائر شهيب احمد12997272022146001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين علي يحيى عبد الواحد12998272021049037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.0اعدادية الفتح للبنينادبينبأ عبد االمير عباس ردام12999272021011029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيامنيه عباس عجمي فارس13000272022141006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء368.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسن طعمه مياط عوفي13001142021028028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء367.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه احمد حيدر حسن13002272022109062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء367.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء محمد طريخ حاجم13003272022078019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء367.0اعدادية المهيمن للبنينادبيسيف علي خضير علي13004272021035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء366.0اعدادية المسيب للبنينادبيليث باسم عاجل حميد13005232021009089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء366.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدره حسين كاظم ابراهيم13006272021003033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء366.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرسل عبد حسن حسين13007272022088031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء365.0اعدادية عشتار للبناتادبيهدى محمد عبد العباس كاظم13008232022125035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء364.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيشيماء هادي طالب سالم13009272022076029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء364.0الخارجيونادبيحسين سامي نعمه مدب13010272021400028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء363.0اعدادية بغداد للبناتادبيغفران رائد جبار تايه13011272022079041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء363.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبياحمد مسلم خليل ابراهيم13012272021006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء363.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعباس حمد سلمان عمران13013272021153076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء362.0اعدادية الفاروق للبناتادبيايات نزار قاسم شنغاب13014272022069007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء362.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين حيدر عبد االله كاظم13015272021003020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء362.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء عبد الرحيم عبد الحمزة كاظم13016272022099058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء362.0اعدادية المهج للبناتادبيارجوان عماد محسن قاسم13017142022102002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء362.0ثانوية االمامة للبنينادبيحسين علي محمد سلطان13018212021083012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء361.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعمار وليد لفته عبيد13019272021152067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء361.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي صباح عبد عبيس13020272021031133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرتاج سعد عبد الزهره عطوان13021272042069033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيابرار احمد جاسم محمد علي13022271942062001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمجتبى حسن عدنان كاظم13023272041001243

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء376.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسحر حسن داخل عبد13024272042160252

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء373.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينور الهدى وليد عباس حسن13025272042065125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء373.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيحنان علي نزار محمد علي13026272042056126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء370.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمسلم حياوي خضير عباس13027272041009138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيجنى عباس رضا عباس13028272042056125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء361.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيغفران رياض حمزه عبد علي13029112042114070
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمرتضى انور محمود حسين13030161951052044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم محمد13031272052061008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء377.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمصطفى خالد عبد االله ناجي13032272051019075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء375.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيجابر طالب صندوح كليل13033272051013020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء373.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيحنين امجد لوتي عليوي13034272052061003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء373.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزهراء جاسم خليل ابراهيم13035272052064024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء371.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيليث رضا صالح مهدي13036272051008068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء366.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحسن عبد زيد عبد هللا13037272051036048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء365.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيبنين جاسم خليل ابراهيم13038272052064013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء492.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات فؤاد تركي نايف13039272042056042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسعاد خضير حسين عنون13040232042082057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيآيات محسن محمد علي رشيد13041272042055009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء458.0اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مهدي مصطفى13042272042083053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء456.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيسعاد حميد شهاب رجاء13043232042131047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء456.0اعدادية غزة للبناتاحيائيتغريد علي عبد كعيد13044272042057045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء455.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعبير فالح عبد المهدي كماش13045272042103025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء454.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيامير فالح حسن خليف13046232041204002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء452.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد المهدي ثامر صاحب كاظم13047272041154144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء451.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور حيدر جواد مسير13048272042056439

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء451.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيطيبه مهدي صالح كاظم13049272042103024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء449.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيأسماء سالم حسن عبيد13050272042065001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء448.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائييقين غانم محمد غضيب13051272042102097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء448.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي سعد حسين سلمان13052272041010115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء447.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايات تحسين صادق سعيد13053272042087013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء447.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمالك غيداق عبد الستار يحيى13054272042093108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء442.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيساره محمود كاظم خضير13055232042116027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء442.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي وناس13056272042065099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء442.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس حسن عزيز13057272042160314

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء437.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيجنان مهدي صبار خويط13058272042087038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء435.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسن رشيد مجيد كاظم13059272041008019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء434.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى مشتاق جاسم عباس13060232041020386

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء433.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة حسين حبيب بطي13061232042115139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء430.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيتبارك علي محمد كظوم13062232042113020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء429.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور جبار جاسم حسين13063232042121130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء424.0الخارجيوناحيائيمصطفى نجم عبد هللا مطر13064222041400132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء441.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين خرموش13065272051045029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء432.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد عبود13066272051013075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء425.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيجواد كاظم عبد الزهره عبود13067272051154036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء413.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة علي موسى عبيد13068272052063067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء411.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي حيدر كاظم بربير13069272051024048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء406.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيزينب محمد رسن ديوان13070272052069022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء404.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكرار علي خليل ابراهيم13071272051013105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء403.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين صباح رايح كاظم13072272051154049
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء399.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمسافر منشد حنون فليفل13073242051152021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيغدير سامي عبد بعيوي13074272022109061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0ثانوية الحرية للبناتادبينرجس علي حسين علي13075272022099106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيعذراء بشير يوسف دخيل13076272022102116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0الخارجياتادبياقدس علي كاظم جاسم13077272022401015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0الخارجيونادبيحسين محمد كريم عزوز13078272021400034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0ثانوية الحرية للبناتادبيمينا سامي جليل جميل13079272022099104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرويده حسن شراد حساني13080272022088040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0ثانوية الوند للبناتادبيوالء عالوي خضير عبيد13081272022090035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيحيدر كاظم خضر حجيل13082232021185002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيافتخار مالك كاظم جياد13083272022097002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0اعدادية الربيع للبناتادبيبتول علي مدلول جواد13084232022098023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبتول حمدي محمد صالح13085272022102025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيآيه عباس جالل عبد االمير13086272022140012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيضحى رائد فاضل عبد13087272022140054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيعال علي صالح محمد علي13088272022140056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء484.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء موفق سلمان نعيم13089272022104051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيعبد هللا محمد مشعوط حمد13090232021200019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد حميد عطوان جابر13091272021016164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0ثانوية الحرية للبناتادبيغدير دريد فاخر علوان13092272022099083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيزينب عالوي محيسن حسن13093272022076022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم مناف جابر حسون13094272022109079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين علي يحيى نجم13095272021031065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرقية محمد منصور عبيس13096272022141024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس عادل حبيب خضير13097272021038053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيزهراء طالب عبود حسين13098272022160053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0اعدادية الخالدات للبناتادبينور سعد عبد الحسين حمد13099272022067064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيهديل احمد غني حسن13100272022108052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه عباس يحي عنون13101272022104040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0الخارجيونادبياريقد مثنى عباس كاظم13102112021400017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي حسين كاظم جوار13103272021003047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466.0ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه علي غازي بصيله13104272022078041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466.0اعدادية عكاظ للبناتادبيبنين باسم عبد الواحد راهي13105272022088016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيزيد عبد االله عباس ياسر13106272021020025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.0ثانوية المناسك للبناتادبيأسراء حيدر نعمه هذال13107272022104001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء464.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيشهالء صبر محمود فارس13108232022190006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء464.0ثانوية الحرائر للبناتادبيهبه عبد الحسن مزهر بردان13109272022107080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء464.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيغدير نبيل ابراهيم محمد13110272022102124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0اعدادية المسيب للبناتادبيشيماء سالم جاسم محيسن13111232022117073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0الخارجياتادبيهديل احمد عبد هللا فرمان13112272022401151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعلي احمد هاشم جاسم13113272021152055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء456.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيسجاد كاظم جبار حنون13114272021048032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء452.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيغسق عادل طالب جياد13115272022094054

527 من 305صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء452.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير محمد هادي عبيس13116272021031028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء450.0ثانوية االيمان المختلطةادبيمحمد رزاق طاهر عبد الواحد13117222021214014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء450.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه عباس عبد نور مهدي13118272022109066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء450.0الخارجيونادبيعلي حيدر فريد عبد عوده13119222021400114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه حسين علي ياسر13120272022140062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه هادي كريش كاطع13121272022104042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيزهراء عدنان عيسى علي13122272022108021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء446.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحنين احمد مخلف مبارك13123272022109022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء446.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيامنة علي كاظم عبد الحسين13124272022140007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء446.0اعدادية السرور للبناتادبيزهراء ضاري رحيم نعمه13125272022066006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد علي سامح حسون13126272021022008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0ثانوية الشهباء للبناتادبيانسام رياض بشير عباس13127272022146003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيزينب عبد هللا عباس عبد هللا13128232022190005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيطه نزار وزير ثعيلب13129252021008091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء444.0الخارجياتادبيعال سعيد عبد شهيد محمد13130272022401090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0ثانوية القوارير للبناتادبيحنان عايد طراد دهام13131272022081012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرسل سعيد جبار عبد الزهره13132272022109030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه عبد الحسين جليل عبد الحسن13133272022146030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحوراء محمد كرنوص محمد13134272022109028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0ثانوية الحرائر للبناتادبيغدير زيدون خلف محمد13135272022107055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0ثانوية الرقيم للبناتادبيدعاء احمد حسن عبد عون13136272022054008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء عرفات صباح نعيم13137162022194038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب علي عبد االمير حميد13138272022104056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء439.0ثانوية عمورية للبناتادبيزينب محمد باقر حسن علي13139272022098018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0ثانوية المجد للبنينادبيسجاد اكرم محمد مصحب13140272021012008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0الخارجياتادبيوجدان داخل محمد صخر13141292022401087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0اعدادية المسيب للبنينادبيقاسم سامر قاسم محمد13142232021009085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبياحمد عباس سعد محمد علي13143272021049004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء435.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيابرار علي جميل كريم13144262022082001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء435.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه فرزدق عبد الرحيم كاظم13145272022140067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد حسين عبد الحمزه طرخان13146272021003067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب عبد الحسين عباس كريم13147272022104054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيمريم محمد كاظم عالج13148272022071047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيابتهال علي عباس علي13149272022109002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء430.0اعدادية الفتح للبنينادبيمصطفى مهدي كريم شمران13150272021011028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء430.0ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه محمد فليح حسن13151272022098033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء428.0اعدادية المباهلة للبنينادبيايمن عامر عبد الكاظم محمد علي13152272021021007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيزينب رائد حسن محمد علي13153272022108026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمسلم معين حتاش تكليف13154272021030058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيسميه محمد هاشم نايف13155272022109052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي باسم عبد االمير جابر13156272021037028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء425.0اعدادية الفاروق للبناتادبيدعاء جابر عبد الكاظم راضي13157272022069023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء424.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيكوثر علوان نعيم شاتول13158292022054089
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء423.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي عبد الحسين جليل عبد الحسن13159252021116052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء423.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيعمر محمد عبد الحسين محسن13160232021289017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسراء رزاق ناصر حسين13161272022102008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0ثانوية الحرية للبناتادبيزينب فاضل عبد الرزاق عبد اللطيف13162272022099068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيفاطمه علي هاني كاظم13163272022070030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينورا خليل محمد غريب13164272022141067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتادبيطيبه فالح مطرود مزعل13165272022145001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء صالح جلوب مجهد13166272022088044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء415.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيياسين صباح حسين عبد هللا13167232021253180

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه حيدر صالح عبد علي13168272022141056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي ايوب تركي محمود13169232021034033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمرتضى فالح نجم عبد13170272021044120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0اعدادية الفجر للبناتادبيرشا علي حسين سنوح13171222022132003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء412.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرويده سامي محمد غريب13172272022141027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء412.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبينريمان جاسم محمد عبد13173272022140076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء409.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمود كريم كاظم محمد13174272021031194

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء409.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيدعاء عدنان جبر صالح13175272022140019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0ثانوية عمورية للبناتادبينوراء مؤيد عبد االمير محمد13176272022098043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد رزاق علي حطاب13177272021038091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء406.0اعدادية الفتح للبنينادبيعبد هللا علي هاشم جاسم13178272021011013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينبأ نعمه علي كاظم13179272022102163

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0الخارجياتادبيوداد حسن مهدي عطيوي13180272022401157

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي احمد حسين عيدان13181272021031113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء402.0اعدادية الثبات للبنينادبيحاكم علي حسين سالم13182272021024010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء402.0اعدادية الخالدات للبناتادبيأية احمد شاكر سلهو13183272022067010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.0اعدادية الخالدات للبناتادبيمريم حسن علي فرحان13184272022067058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.0ثانوية الحرية للبناتادبيزينب خالد كاظم محمد13185272022099066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء401.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيعذراء حسين عبيس عبود13186272022102117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء400.0ثانوية المسعودي للبناتادبيهدى هادي نعيم علوان13187232022095039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0الخارجياتادبينور الهدى حيدر كريم عيدان13188272022401130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبينبأ جميل مطلب صادق13189272022072042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0ثانوية الحرية للبناتادبيتقى وسام رضا صبار13190272022099034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0ثانوية المسعودي للبناتادبيطيبه رزاق حمزه عال13191232022095031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0ثانوية الحرية للبناتادبينور الهدى احمد جواد كاظم13192272022099108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0ثانوية عمورية للبناتادبينبأ ياسر سعد علي13193272022098041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه شاكر حسين جاسم13194272022109032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0ثانوية المستقبل للبناتادبيبراق عامر نعمه راهي13195232022106003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي كاظم جبر موسى13196282021010037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء391.0اعدادية بغداد للبناتادبيجنان منعم محمد ناجي13197272022079013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0اعدادية عكاظ للبناتادبيمنتهى قاسم غانم مري13198272022088089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0اعدادية عكاظ للبناتادبينرجس ميثم عبد عون علي13199272022088096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيابراهيم سالم جدوع تالي13200262021173002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0اعدادية الخالدات للبناتادبيبنين هشام احمد كاظم13201272022067023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء386.0ثانوية الحرية للبناتادبيهند مثنى محمود حسين13202272022099115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء386.0اعدادية بغداد للبناتادبيايالف مناف فاضل مجيد13203272022079005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء385.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء فاضل محمد سليمان13204272022099060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء385.0ثانوية المناسك للبناتادبيتبارك ايهاب حمزه علي13205272022104025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء384.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيبنين ابراهيم جبار عبد الرحيم13206272022140013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء381.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمة الزهراء سعدون محسن عصواد13207272022102128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء380.0اعدادية الخالدات للبناتادبيبلقيس محمد محسن علوان13208272022067019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء380.0اعدادية عشتار للبناتادبيمروه علي عفتان سندال13209232022125023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء380.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه فيصل كريم موجد13210272022052043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء379.0ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه سعيد تكليف هادي13211272022050052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء378.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء دريد عطا هللا حمزه13212272022104046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء378.0اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم قاسم محمد عبو13213102022114023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء378.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبياسيل عاد كامل صابر13214272022140006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء377.0ثانوية المنار للبناتادبيطفوف علي محسن كاظم13215272022050043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء376.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيساجده جاسب محي ذرب13216272022161028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء376.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيحسين مجيد جاسم محمد13217272021154028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء376.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيشروق احمد عبد عكله13218272022052036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء375.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد حسن هادي عبود13219272021044104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء375.0اعدادية الياقوت للبنينادبيكرار حيدر عباس واوي13220272021038087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمود حمزه حسن13221272042058158

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه حسين حسن مهدي13222272042077098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيكوثر هادي حميد هادي13223272042059118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء484.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتبارك ابراهيم حيدر حمزه13224272042064031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه كريم عبد االمير عطيوي13225292042094020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتقى حسين حميد ترف13226272042088057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياسراء محجوب عبيد خدام13227272042056010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء452.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيكوثر علي كاظم محمد13228272042089120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء451.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين حمود شيحان13229222051313051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيرونق عدنان عبد محمد كاظم13230272052087018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيثامر محمد عبد الحسين هوير13231272051151021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء446.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقياحمد عبود زاكور منسي13232272051024005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء415.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه حسين كاظم محمد13233272052061011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0اعدادية السما للبناتتطبيقيرقيه احمد حسين علي13234272052083016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء377.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين علي حمودي كاظم13235272051036021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء360.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمحمد زهير عباس محمد13236272021030052

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء420.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيرسل عباس حمد رميح13237272042068076

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء ريسان جبار علي13238222042143152

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب حازم علي عبيد13239222042185065

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0اعدادية تونس للبناتاحيائيشروق عباس ياسر علي13240222042106055

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيفاطمه مهند جاسم محمد13241222042112083

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرنا ناهض جاسم هالل13242222042143129

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيسجاد خلف جبار محيسن13243222041019081

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيأحمد ظاهر عبد الرضا جمعان13244222041091001
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كلية الطب/جامعة ذي قار597.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراءه جليل موحان صبيح13245222042103044

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيحواء رحيم هاشم عبد هللا13246222042120015

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيروان علي مرزوك عطشان13247222042128039

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتهاني سعيد شمخي فياض13248222042135049

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتقوى عبد الحكيم عبد هللا سكران13249222042139050

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0اعدادية النور للبناتاحيائيطيبة عبد الحسين بعرور علي13250222042156206

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيايمان وسام عبد الواحد مناحي13251222042139033

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائياديان عبد الرضا هالل جاسم13252222042112001

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى عبد العباس كاظم شنجار13253222041002327

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين حيدر صبري كاظم13254222041002078

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عاتي جباره13255222042135043

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيبسمل يحيى راضي محمد13256222042159010

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيعلي جاسم صالح مكطوف13257222041092028

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين مزبان13258222042162081

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيطاهر عبد هللا عرمش سعيد13259222041002155

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيروان محمد عوده حسين13260222042185036

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيكرار حيدر نجم عبد هللا13261222041036255

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد نجم عبد هللا13262222041084010

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيماقي هادي عبد مسافر13263222042112086

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب حمزة هاشم ناصر13264222042421059

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد الصادق سمير ضيول قاسم13265222041096049

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي فؤاد كاظم مطلك13266222041093051

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحيدر خالد عبد هللا مطر13267222041058044

كلية الطب/جامعة ذي قار595.5الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيزهراء فاضل رحيم عناد13268222042112048

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينرجس حاتم فرهود مزهر13269222042321253

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيعباس حسين خليف نفاوه13270222041246007

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيذو الفقار خالد عزيز جاسم13271222041216007

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينمارق حسن هاشم شوكان13272222042412087

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد عبد هللا نعمه طعيمه13273222041072063

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيبنين رشيد فشاخ شريده13274222042112011

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيدينا عبد الرزاق عبد الحسين مزبان13275222042161040

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسما عبد الحسن محمد علوان13276222042128072

كلية الطب/جامعة ذي قار594.4ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم قاسم صياح سباهي13277222042159043

كلية الطب/جامعة ذي قار594.2ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائياسماء محسن كاظم كاطع13278222042159001

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء صابر هندي حمود13279222042185042

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيعذراء عواد غني ذهب13280222042189027

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمنار ناجي جواد محمد13281222042323385

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء محمد علي زنيهر13282222042156084

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحمزه حسين مطر صكبان13283222041058042

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار حيدر جليل سداوي13284222041002250

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيبراء مؤيد حسن طاهر13285222042421016

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0ثانوية الوالية للبناتاحيائياسيا لفته عطشان عباس13286222042190009

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياروى حيدر جاسم محمد13287222042135004
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كلية الطب/جامعة ذي قار594.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمنتظر كريم محيبس علي13288222041001126

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينور صالح عبد كامل13289222042178152

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمقتدى علي مانع دغيم13290222041058145

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات عباس فرحان جنديل13291222042414035

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي محمود غازي حمود13292222041035180

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيأسماء ماجد حسن عطية13293222042143002

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيزهراء سعدي حسين مرزوك13294222042112042

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائياية عصام عبد الخضر حسن13295222042421010

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي عوني عيسى كاطع13296222041080031

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيفاطمه تاميم مهدي خلف13297222042112076

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء جاسب حسن خضير13298222042103108

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور عادل قاسم محمد13299222042414219

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيامنه صالح خميس عابدين13300222042166003

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور علي حسوني عزام13301222042135233

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور عادل اسماعيل حميد13302222042135231

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد نعيم شبيب سلمان13303222041002029

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب حسين جبار فليح13304222042113076

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائياسالم يوسف عواد جابر13305222041058008

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي كاظم عبد الواحد ضيف هللا13306222041002226

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء ضياء كاظم جبار13307222042421050

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي سالم نصيف جاسم13308222041039083

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد عادل حسن نايف13309222041020004

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبوده سلمان13310222042113066

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0اعدادية السوق للبناتاحيائيتبارك علي عوده حسن13311222042209035

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغسق خليل حسن مجيد13312222042103204

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيطيف مؤيد خلف ياسر13313222042143256

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيابو الحسن صالح فالح حسن13314222041036004

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد اسماعيل سعد بنيان13315222041072129

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات عباس عبد الخضر عبد الكريم13316222042190015

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد عدنان طبك جوده13317222041013008

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيضحى عباس يوسف خضير13318222042185079

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين سليم كاظم مطر13319222041002083

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء جليل راشد عبد13320222042141102

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0اعدادية بردى للبناتاحيائيتقى سعد محسن عزيز13321222042163017

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي الدر حسين كاظم كشمر13322222041077103

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيعهد المنى حسن كاظم علي13323222042391046

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيساره رياض محسن جودة13324222042157074

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيهبة خير هللا عبد جبار13325222042113157

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيضحى جعفر مخور بربر13326222042153286

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عبد الكاظم داخل هاني13327222042103256

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي راضي حسن زغير13328222041306228

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين محمد عبد الواحد جاسم13329222041036103

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيتبارك غانم عبد الصاحب زويد13330222042161018
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كلية طب االسنان/جامعة ذي قار591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيسرى جاسم طاهر جبر13331222042185075

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار590.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمه عناد هريس عباس13332222042143287

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار590.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عادل محمد حسين حمد13333222041002215

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار588.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيياسر عبد العالي صبر حنيش13334222041036364

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيرواء كريم سلمان غنيم13335222042185035

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائييقين صادق جعفر طعيمه13336222042421131

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.6ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء فاضل صابر عباس13337222042159026

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعباس شهاب شاكر حريز13338222041084009

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي احمد حسن حافظ13339222041370004

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياالء جاسم عبود فليفل13340222042135009

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي عبد13341222042143284

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء فالح جهاد مطيلب13342222042421054

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى مهدي محسن محمد13343222041003285

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشذى طاهر طعمه فرحان13344222042135138

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائياحمد صادق محيسن عليوي13345222041077007

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور حازم جبار يونس13346222042143352

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيآيه حيدر عوده صخي13347222042425005

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرقيه محمد جواد كاظم ميثم13348222042159017

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائييقين قاسم محمد شويل13349222042113167

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمنار الزهراء سعدي شراد حساني13350222042185113

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد نزار روضان محمد13351222041002320

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد باسم عبد الخضر داخل13352222041002274

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيهدى محسن قاسم محسن13353222042178168

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد زهير كاظم فرحان13354222041003310

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى حاتم خضير طبيج13355222042207087

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيتبارك بشير جهيد بدر13356222042175037

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جبار علي13357222042393040

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمصطفى ناهض جاسم هالل13358222041040145

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد عبد الهادي لفته13359222042421092

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيعقيل حميد دخيل حسين13360222041312020

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب باسل حسن طه13361222042113073

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة نجاح شذر بادي13362222042135186

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار583.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبد العزيز سليف13363222042125044

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء سالم رضا لهمود13364222042414071

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمالك حميد مزبان ذخر13365222042414196

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيسحر رزاق صالح ياسر13366222042412051

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهدى عباس محمد مزعل13367222042135238

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى مبارك صالح ماضي13368222041002356

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور خلف جبار محيسن13369222042321184

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيازل حسين عذيب عرار13370222042185005

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمقتدى عالء مجيد فاره13371222041019206

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسعد احمد عطيه جارهللا13372222041078030

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيانفال حسن نثر خفي13373222042139016
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء عمران داخل فيصل13374222042113068

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار590.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ حازم يوسف جواد13375222042414199

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيرنيم الفي خلف ايدام13376222042113049

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيارجوان رياض ناجي خميس13377222042139002

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة مشتاق جبار حنتوش13378222042169085

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتبارك عالء حسين عبد13379222042139046

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك بدر حسين هاشم13380262042088042

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار589.0اعدادية السالم للبنيناحيائيفهد سعيد يوسف شبل13381222041013106

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد جمال حسن بردان13382222041274003

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيسراج سعود زمزوم عبد هللا13383222042141172

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل عبد الرسول مهدي صالح13384222041356171

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيايلياء احمد محسن جوده13385222042157011

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب حميد عطيه غانم13386222042157062

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيبراء عباس صعيجر بهيرو13387222042311013

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيانعام رزاق صياح صخي13388222042111008

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار588.0اعدادية العقبة للبناتاحيائياسماء محمود جواد كاظم13389222042111002

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر عبد الهادي عطية عباس13390212041029028

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمكارم محمد هندي عبد هللا13391222042424078

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد هللا شاكر نايف13392222042414171

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد غني عبد الرحيم حسن13393222041003022

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه مسلم عبد اليمه حسين13394252042100046

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيجعفر علي دحام جبار13395222041019023

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيغاده جواد كاظم خضير13396222042139173

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد سلطان علي13397222042391051

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0اعدادية التميز للبنيناحيائيزين العابدين طعمه حشف حشوان13398222041356077

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد باقر حسام عكار عبد13399222041080037

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيرسل شناوه مزهر خابط13400222042162056

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء محمد عبد المهدي خلف13401222042185056

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائياديان حيدر نعيم احمد13402222042185002

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب علي ساجت جابر13403222042113085

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء تحسين علي عاصي13404222042178061

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد فاضل علي13405222042113070

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيايات عبد الحسين شهاب احمد13406222042113019

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيكوثر هاني طراد عويد13407222042141210

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيطيبه ريسان شعيبث بزيع13408222042396040

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ابراهيم حسين13409222042421045

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيزينب مؤيد غازي نعمه13410222042112059

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائييقين علي حسين سفيح13411222042143384

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيمقتدى مهدي صالح داغر13412222041284009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد علي سنيف13413222042118026

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد قحطان جاسم محمد13414262041038036

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب فارس صاحب عباس13415232042087184

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر محمد هادي زايد13416222041003402
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيريام عمار صاحب فالح13417222042113052

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائياحمد كريم كاظم حمد13418222041363005

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيجنات عبد االمير محمد مهاوش13419222042139057

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر عوده صالح13420222042204096

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرحمه كاظم عبد الحسين محمد13421222042393026

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب خيري ديكان جدوع13422222042204119

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب ضياء صالح حسين13423222042185068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار481.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعماد عبد الرحيم عبد الخالق نجم13424162051078035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار481.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين امجد يوسف جاسم13425162051075013

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار500.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيمنتظر ناصر جواد حسين13426222051061039

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار443.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عبد العالي عبد االمام شالهي13427162051001066

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار442.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي شريف مظلوم ساهي13428162051355179

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار527.0اعدادية السوق للبناتاحيائيايه عبد هللا صيوان مجلي13429222042209015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار527.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيبنين ياسين سلمان فرحان13430222042134022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار517.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد ضياء عباس13431222042421091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار503.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى خضير جليل رعيد13432222041002341

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدي عبد العباس كاظم13433262042132186

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار579.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم احمد عبد الحسين صيهود13434222042103231

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار576.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيليث ميثم حنون هارون13435222041019148

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0اعدادية أور للبناتاحيائيفدك الزهراء علي حسن كريم13436222042154114

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد حامد ناجي عريان13437222041001103

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين أسماعيل هادي يعكوب13438222042153461

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيسرى سعيد جاسم راضي13439222042141173

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار573.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه علي طالب حسين13440222042151066

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار573.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد هللا عبد13441222041036338

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار572.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسنين رحمن شنين عبد المحسن13442222041058027

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار572.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيكوثر زهير نجم عبد13443222042112084

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار572.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيهدى صباح كاظم عباس13444222042421125

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار572.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائينور الهدى سعد محسن زويد13445222042112098

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار570.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيزيد عادل خضير لفتة13446222041084007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار569.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيانفال عراك فرج جبار13447222042185011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيغفران شمال شريف زوير13448222042139180

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيألياس مصطفى حسن عذافه13449222042414007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيجعفر رافد محمد منخي13450222041093017

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيابتهال جاسم محمد أيدع13451222042113005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار565.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرقيه حيدر علي طاهر13452142042133022

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار565.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم عبد هللا عبد االمير صالح13453162041358038

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار565.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمالك ضياء حسين خضير13454222042432043

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب زهير ريسان دوحي13455222042323365

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.7ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيتبارك خالد داود حبيب13456142042129012

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد علي حميد سعودي13457222041001010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيرقيه داود نعيمة محمد صالح13458222042183038

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر ماجد صبار عبيد13459222041072048
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي نعيم جحيل13460222041372020

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار642.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد عادل فهد مهدي13461271951024073

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحسام عوده عبار اخليف13462222051081004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقياالء خيري غركان عويد13463222052419001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيسبا جميل عيسى خنيصر13464222052111023

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيدره مهند علي حسين13465142052149004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيعلياء صادق حميد رضا13466272052088025

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.0اعدادية غماس للبنينتطبيقياحمد كريم كاظم كريم13467242051016003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيرضا جبار عبد االمير دخيل13468252051122027

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيسجاد عادل محمد مجيد13469162051126013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحسين زكي عطا احمد13470222051068018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين صالح مهدي13471252051205108

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحسن صبري حمادي حسين13472222051023005

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيعلي عقيل طعيمه محسن13473222051001043

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقيسجاد مهند علي عيسى13474222051037010

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيندى ماجد بردان مكلف13475162052303005

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيصادق فاضل خضير ثجيل13476222051011028

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي قادم عبيد عبد الزهرة13477162051038091

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعايد تعبان كنبر مكي13478222051364068

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0ثانوية المثنى للبنينتطبيقيمهدي احمد عبد الحسين حبيب13479222051032023

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحمد خميس شبوط خليف13480222051356076

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحميد فارس حسين كنبر13481222051364045

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيعلي احمد عداي سنوح13482222051029016

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد حسين ناصر رسيل13483222051010058

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيصدام عبد الحسين محسن ناصر13484222051042037

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد نجم هادي حيال13485162051083127

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد احمد نعيم مشاي13486222051013062

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقياسامة محمد زغير اسيود13487162051090002

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيجعفر احمد سلمان جاسم13488162051128014

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيعلي جبار حميد حسن13489222051374048

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسن وبدان فرهود عبود13490222051364026

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيحيدر حسن صالح فرج13491282051105005

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقيطيبة ماجد محمد رؤوف13492162052197001

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد بشير جليل صيهود13493162051128061

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد حامد سعيد حسن13494162051010004

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيصادق احمد ريسان شرهان13495162051042023

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عويد جديه13496222051053017

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي رائد عبادي ناصر13497222051051047

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر حمزة مجهول13498292051025055

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيهادي جبار كماش كزار13499162051015105

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمجتبى ضياء عبد الرزاق طالب13500222051068046

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد محمود جميل عذاب13501162051083123

كلية العلوم/جامعة ذي قار541.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيشهد ناصر سحور جابر13502222042190138
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كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياديان عدنان نعمه عباس13503222042103004

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي داخل حسن علي13504222041091128

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيضحى باسم علي منيشد13505222042162125

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيهمسة صفاء عبد محمد13506222042149048

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيبنين عبد الرضا خلف ايدام13507222042185015

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيدعاء ادريس فرعون عبد الحسين13508222042190065

كلية العلوم/جامعة ذي قار507.0اعدادية المروج للبناتاحيائيدعاء ظاهر محيسن شنين13509222042137024

كلية العلوم/جامعة ذي قار506.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيدعاء ضياء جميل حسن13510222042113042

كلية العلوم/جامعة ذي قار500.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه احمد بجاي كاظم13511222042151059

كلية العلوم/جامعة ذي قار499.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيهاجر شعالن محمد بديوي13512222042190206

كلية العلوم/جامعة ذي قار498.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسماء مهدي عجيل مسعد13513222042199002

كلية العلوم/جامعة ذي قار497.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأمنه قاسم كاظم طعمه13514222042153028

كلية العلوم/جامعة ذي قار497.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنى فالح مديح بردى13515222042153383

كلية العلوم/جامعة ذي قار494.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأثمار ناظم خزعل جابر13516222042153004

كلية العلوم/جامعة ذي قار492.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيصابرين ناجي طارش عسر13517222042199071

كلية العلوم/جامعة ذي قار488.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الهدى عارف سدخان جباره13518222042199093

كلية العلوم/جامعة ذي قار486.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء كاظم محمد يوسف13519222042392060

كلية العلوم/جامعة ذي قار484.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائييقين كريم علي خضير13520222042150068

كلية العلوم/جامعة ذي قار482.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي حسن حبيب13521222042153181

كلية العلوم/جامعة ذي قار482.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيعلياء جبار حسن خضير13522222042101070

كلية العلوم/جامعة ذي قار481.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيندى فليح حسن شذر13523222042161121

كلية العلوم/جامعة ذي قار479.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر كاظم كاطع13524222042143066

كلية العلوم/جامعة ذي قار479.0اعدادية أور للبناتاحيائيمالك حبيب لفته فرج13525222042154120

كلية العلوم/جامعة ذي قار479.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه حميد عتوي عباس13526222042150042

كلية العلوم/جامعة ذي قار546.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا ثجيل هداد13527222051041051

كلية العلوم/جامعة ذي قار499.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعلي طالب عويس لطيف13528222051364089

كلية العلوم/جامعة ذي قار495.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزهراء سعد سدخان عبد13529222052392019

كلية العلوم/جامعة ذي قار468.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيرواء كاظم حميد روضان13530222052427012

كلية العلوم/جامعة ذي قار458.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيمسار اسماعيل مطر علي13531222052323157

كلية العلوم/جامعة ذي قار450.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزهراء مهند حسن خلف13532222052207003

كلية العلوم/جامعة ذي قار444.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيمظاهر سمير كاظم بجاي13533222051061038

كلية العلوم/جامعة ذي قار439.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيمنار ايثم صبيح عبد13534222052427033

كلية العلوم/جامعة ذي قار431.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء ناجي كامل عبد علي13535222052151011

كلية العلوم/جامعة ذي قار425.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيرفقه أحمد كمال محمد13536222052392014

كلية العلوم/جامعة ذي قار423.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسب محمد عبدان13537162051035018

كلية العلوم/جامعة ذي قار420.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحيدر خليل ابراهيم عبيد13538222051001022

كلية العلوم/جامعة ذي قار418.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيغدير عبد االمير حاتم علي13539222052139021

كلية العلوم/جامعة ذي قار417.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيزين العابدين حمود سدخان حافظ13540282051017035

كلية العلوم/جامعة ذي قار413.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمهند حبيب هاشم مصحب13541222051009065

كلية العلوم/جامعة ذي قار409.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمنتظر رحمان خلف مزهر13542222051013078

كلية العلوم/جامعة ذي قار399.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعباس كاظم جواد كاظم13543162051355133

كلية العلوم/جامعة ذي قار394.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيهدى مناضل كاظم هزاع13544222052116025

كلية العلوم/جامعة ذي قار393.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيخديجة كريم نعيم صبار13545222052427011
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كلية العلوم/جامعة ذي قار391.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيامين مصطفى حبيب عيسى13546162051020012

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار483.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا غني نافل راضي13547222041003183

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار452.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيامنه مسعود عطب جايد13548222042107010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار443.0اعدادية النور للبناتاحيائيغفران جواد كاظم مريس13549222042156216

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار424.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد يعقوب كاصد مجلي13550162051139010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار441.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه رشيد سوادي صالح13551222042150043

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار434.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهدى علي ناجي حسين13552222042199099

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار422.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمالك احمد تركي لفته13553152042046213

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار381.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيآيه حيدر جواد كاظم13554222052392004

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار450.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم سعدون13555222042162062

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار440.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد النبي حنون عوده13556222042128098

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار438.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين جاسم عبد كحيط13557222041072027

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار430.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد الباقر احمد ضياء عباس13558222041002268

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار416.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد عدنان منعم هاشم13559222041010066

كلية القانون/جامعة ذي قار422.0الخارجيونادبيوليد رزاق مطرود شنان13560222021400187

كلية القانون/جامعة ذي قار414.0الخارجيونادبيجعفر مجتبى محمد جار هللا13561222021400028

كلية القانون/جامعة ذي قار393.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي عزيز عبد حمد13562222021086076

كلية القانون/جامعة ذي قار391.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيآمنه علي محي ثاجب13563222022427001

كلية القانون/جامعة ذي قار390.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمؤمل رحيم صخيل راضي13564222021007029

كلية القانون/جامعة ذي قار387.0اعدادية االبرار للبنينادبيعابر عباس عبد جبر13565222021091003

كلية القانون/جامعة ذي قار386.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيبارق حسين عوده علي13566222021307013

كلية القانون/جامعة ذي قار481.0اعدادية أور للبناتاحيائيساره جواد كاظم حمادي13567222042154087

كلية التمريض/جامعة ذي قار565.0اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد بدر كاطع روضان13568222041091011

كلية التمريض/جامعة ذي قار564.0ثانوية الصمود للبنيناحيائياحمد عبد الكريم علي خروع13569222041008002

كلية التمريض/جامعة ذي قار560.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسماء يحيى جاسم محمد13570222042414021

كلية التمريض/جامعة ذي قار559.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيأمنية معزز عبد سلطان13571222042108002

كلية التمريض/جامعة ذي قار557.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيهدى فاضل كاظم ياسر13572222042113161

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار413.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب جبار بهلول خليف13573222042170046

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار403.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيانس كريم عوده علي13574222042311009

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار402.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمرتضى مازن كامل جري13575222041077182

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار399.0ثانوية السعدية المختلطةاحيائينهى هليل حسن رويعي13576222042247005

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار399.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيطيبه أحمد عبيد مدلول13577222042153292

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار392.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء نصر هللا بهلول خليف13578222042170042

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار391.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمؤمل عبد الحسين كاظم عبد الرضا13579222041019151

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار388.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمنتظر عبد االئمة سلمان لفته13580242041016121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيامواج علي حسين عبد هللا13581221922155006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0الخارجياتادبيزهراء كريم مجيد عباس13582142022401096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار424.0ثانوية البحتري المختلطةادبيمرتجى عبد الجبار مكطوف عبود13583221921222023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار421.0اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيسجاد غازي عجيمي عودة13584221921310015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار408.0اعدادية المختار للبنينادبيمحمد قاسم فاضل عبد الرزاق13585222021047132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار394.0ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيحسين جاسم خضير زرار13586222021087002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار376.0اعدادية سكينة للبناتادبيرسل عبد الرضا حميد عزيز13587222022116015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار373.0االعدادية الشرقية للبنينادبيابراهيم حازم جوري صبحي13588222021007001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبينور طعمه مسعد سعدون13589222022323061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمصطفى علي خضير عباس13590222021090073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه جبار عذيب جوهر13591222042190153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار428.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مري صاعد13592221942157034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار422.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمة مراح عاكول فيحان13593221942136056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار384.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمنال جليل رعيوي فرحان13594222042432044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار376.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيغدير علي عبد الحسين يوسف13595222042162133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار373.0الخارجيوناحيائيازهر زغير مزعل عذافه13596222041400015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار371.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء محمد خلف غالب13597222042153118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار366.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمنار اياد حسن خضر13598222042214027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيايات جاسم جبر عبيد13599222042126005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار363.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسب هاشم13600222042160045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزينب اياد سالم حسن13601222042150025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار388.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزينب علي عبد الزهرة سعد13602282052070046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار384.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحيدر قاسم محمد يونس13603162051029009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار373.0الخارجيونتطبيقيحسين عالء موسى زبون13604222051400027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار366.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقياحمد عباس عبد علي عمران13605162051005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيفاطمه كليف جابر شمخي13606222052209039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار475.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف جالل عبد الرضا علي13607222041003153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار471.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائياالء دنيف داخل صالح13608222042138006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار464.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء سعد فتاح سعدون13609222042190056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار461.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيايات احسان عواد شندل13610222042125006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار456.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيوئام خضير عباس حمد13611222042441030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار456.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيطوعه غالب فنجان زامل13612222042111058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار454.0اعدادية النهضة للبنيناحيائياحمد توفيق عطيه حسن13613222041049002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار452.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين عالء بدر عبد الحسين13614222041049014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار447.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيمجتبى جاسب حسب كريم13615222041049037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار447.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيطيبة ضياء مراد فارس13616222042242016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار439.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزهراء محمد عوده حمدان13617222042160022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار439.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيياسمين فالح حسن خضير13618222042155132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار436.0اعدادية تونس للبناتاحيائيمروة محمد عبد الجليل ضهد13619222042106068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار436.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه هارون صباح جخيور13620222042411050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار436.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتقى حسن عبد حسين13621222042155022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار434.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه حسن علي حسين13622222042157089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار433.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب عادل حسن منشد13623222042391036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار432.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد عماد دغيم عبد هللا13624222041058127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار430.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيتهاني محمد عاصي ثويني13625222042170023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار429.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيميقات عبد الرحمن هادي مليح13626222042147069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار428.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيضحى شهيد ضيغم شريف13627222042143247

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار419.0اعدادية تونس للبناتتطبيقينور الهدى باسم بري خضير13628222052106025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار418.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقيباسم خنكور تايه يسر13629222051319001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار411.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيسحر سامي كريم محمد13630222052105029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار403.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيجمال محمد شياع محمد13631222051096008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار399.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعلي صكبان عيدان كزار13632292051100076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار398.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيزهراء فالح حسن مطشر13633222052104008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار396.0ثانوية االمل المختلطةتطبيقينادية هاشم حسون مجبل13634222052287002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار394.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي محمد جمعه عبيد13635222051013048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار391.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينب سعيد شاطي كايم13636222052207004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار390.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقياسراء رحيم عبد الحسين عبد الخضر13637222052102001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار387.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيحسين عزيز شمخي عبد13638222051061009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار385.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيايمان طالب حسوبي منصور13639222052165003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار545.0الخارجياتادبياسراء رياض مرسال حمود13640222022401005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيعذراء رزاق شاطي زغير13641222022213006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0اعدادية المختار للبنينادبيحسين محمد حسين جاسم13642222021047037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه رشيد حبيب عبد هللا13643222022107025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيرسل طارق صيوان حسن13644222022109012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيايمان عبد االمير خلف سلمان13645222022427002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي ذريع طعمه عباس13646222021028042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين ادبيعلي باسم غانم شبوط13647221921279012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0االعدادية الشرقية للبنينادبيذو الفقار عادل عدنان سكر13648222021007014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0اعدادية الفضائل للبناتادبينرجس عبد النبي خلف سلمان13649222022104038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيساره خالد جابر دخيل13650222022170037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0اعدادية الوركاء للبناتادبيرحاب خيري شوين دريوش13651222022157018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار465.0اعدادية الناصرية للبناتادبيايات علي يوسف صالح13652222022149004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبينورس بشير مغيدر فرج13653222022141019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار461.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفدك عبد الرحمن حسين عطيه13654222022151028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار456.0الخارجياتادبيايمان ناجي عبد الكريم مكطوف13655222022401020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي رحيم موسى علي13656222021067037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحسين مجبل حرز حسين13657222021009005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيفاطمة عماد نجم عبد هللا13658222022213008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0اعدادية الجواد للبنينادبيحسين علي عطيه علوم13659222021062010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0ثانوية التعاون المختلطةادبينبأ حسن عبد صالح13660222022224009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0ثانوية االبتهال للبناتادبينبا عطا هللا عيسى عبد13661222022166056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0ثانوية الوالية للبناتادبيبتول عماد جبار عيسى13662222022190002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0اعدادية الحمار للبنينادبيعلي عوده حميد حنون13663222021044012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0اعدادية البطحاء للبناتادبيرواء حافظ عبد كلهام13664222022160029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0اعدادية تونس للبناتادبيبنين فرج ميس منخي13665222022106019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار429.0الخارجيونادبيعادل صباح زوري محمد13666222021400096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار429.0اعدادية البطحاء للبناتادبيهبه جميل جنخير شناب13667222022160083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار429.0اعدادية الناصرية للبناتادبيورود رزاق فازع شمخي13668222022149033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0االعدادية المهدوية للبنينادبيامير احمد جاسم نعمة13669292021017020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار425.0اعدادية االحرار للبنينادبيعلي صالح كريم جنيجل13670262021018032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار420.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيسميه عبد الكريم حامد شمخي13671222022170040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار418.0ثانوية صفية للبناتادبيهناء فليح حسن هنبه13672292022084047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار418.0ثانوية االبتهال للبناتادبيمريم عباس جهاد راضي13673222022166052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار414.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي إحسان محمد حسين13674222021047081
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار414.0اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمه حسين عبود رزوقي13675222022116036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار411.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمهيمن سمير حسن عباس13676292021001170

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار403.0اعدادية النور للبناتادبيسجى غازي مشرف شيال13677222022156038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار402.0اعدادية الجواد للبنينادبيمرتضى خالد بدر سنوح13678222021062039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار399.0اعدادية الحمار للبنينادبيمهدي عادل باهض عطيه13679222021044019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار398.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبياحمد خالد عبد علي13680222021266002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار397.0ثانوية االبتهال للبناتادبيايمان حسين عبد علي كيطان13681222022166008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار396.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل محمد كامل بوهان13682222022164015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار394.0الخارجياتادبيكنار فاضل عبد العباس حسن13683222022401083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار392.0الخارجيونادبيميالد محسن جابر صويفي13684222021400176

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار391.0اعدادية عشتار للبناتادبيزينب احمد خضير محسن13685222022158024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار388.0اعدادية البطحاء للبناتادبيتبارك خليل رسول فرحان13686222022160018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار380.0اعدادية رملة للبناتادبيتبارك مهدي حنون عويد13687222022115014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه احمد سرحان مزيعل13688222022134034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار378.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيمسلم مهدي يوسف عوده13689222021366014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار374.0اعدادية القوارير للبناتادبيفاطمه ستار مغيدر فرج13690222022413027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسن رعد مجيد عباس13691222021004008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.0ثانويه اريدو للبناتادبيرتاج راجي جبر نجم13692222022145008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب علي هليل علك13693222022170036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار373.0اعدادية البطحاء للبناتادبيسرى سعد سوادي مزيعل13694222022160047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار372.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبينرجس جالل عبد الحسن ياسين13695222022170048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيعلي هادي دهدار ماهو13696222021021015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0ثانوية التعاون المختلطةادبيحوراء سعد عزيز عطيه13697222022224003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار369.0اعدادية الوحدة للبناتادبيفاطمه فاضل عباس خضير13698222022150031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار368.0اعدادية عشتار للبناتادبيفدك نزار هاشم محسن13699222022158038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار367.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيزهراء حسين هادي حسن13700222022441008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار367.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيبتول ضياء عباس جعفر13701222022427003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار366.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبينور رائد كريم سلمان13702222022417017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار365.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيياسين خضر كاظم اسماعيل13703232021205046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار365.0اعدادية ام البنين للبناتادبيرمله احمد عوده جياد13704222022152008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار363.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد احمد غثيث دخيل13705292021014114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار363.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه محمد حسين زاجي13706222022109026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار362.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيمحمد رمضان عبد الرضا جايد13707222021366012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار360.0اعدادية سكينة للبناتادبيسجى حسن عطية رحيل13708222022116030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار529.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود جخيور شقي13709222042411033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار482.0اعدادية تونس للبناتاحيائيمريم ناصر خضير جوده13710222042106073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمسلم عقيل حسين جعفر13711222041306371

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0ثانوية االشراق  اللبناتاحيائيانصار جابر صكر لفته13712222042187002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء جبار نتيش حسب13713222042323456

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عبد الرحيم عبد النبي غالب13714222042156168

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار464.0ثانوية الخلد المختلطةاحيائياحمد فليح فرهود ايدع13715222041245004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار460.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره سالم أبراهيم حسين13716222042153253

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهديل علي حسين حبيب13717222042128129
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبراء حميد ناصر مهدي13718222042128021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيزينب ابراهيم مالك محمد13719222042146029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0اعدادية أور للبناتاحيائيزهراء يوسف ادوير صخي13720222042154071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيرؤى سالم حمد مران13721222052157026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيامل فالح غالي بودي13722222052107004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيعبير عبد الزهره عباس محمد13723222052106016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيبنين حسين عبد االمير نذير13724222052392008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار419.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيهند سعيد مطرود عاكول13725222052111037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار417.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس فاضل حسن عجاج13726222051004025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار410.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعلي كريم شاكر سلمان13727222051006032

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار465.0ثانوية بابل المختلطةاحيائياسيا رحيم نعيم حطاب13728221942259001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار415.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبنين طالب رحيم عبد الحسن13729222042175034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار412.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء رائد مراد بهلول13730222042106034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار410.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيديانا علي جبار عبيد13731222042120022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار406.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه رحمن اسماعيل كاظم13732222042162144

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار403.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيدالل جوده جبار محمد13733222042175068

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار402.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه علي قاسم كاصد13734222042134096

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار399.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضحى كاظم شمخي برهان13735222042117046

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار398.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائياريج فاضل عباس خضر13736222042183003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار397.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير هاشم فزع13737222042436021

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار397.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياثمار علي عبدهللا ملمول13738222042164001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار396.0ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيسهاد رحيم كاظم محمد13739222042223009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار391.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيفاطمه حامد جويل فرحان13740222042246009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار384.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيزهراء خالد عطيه دويخ13741222042284004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار380.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزينب حيدر علي عثمان13742222052323052

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار372.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقياالء غالب عبد السادة عواد13743222052323004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار369.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيزهراء كامل ريسان عجيل13744222052163012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار368.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقينرجس رزاق رشيح سلمان13745222052436004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار365.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيزهراء مسلم شاكر راضي13746162052278005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار363.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيهدى جاسم عطشان بريس13747222052106031

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار401.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيهدى نعيم جبر بجاي13748222042183095

كلية اآلداب/جامعة ذي قار365.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين سعد محمد بريد13749292021001043

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيهدى احمد عبد الحسين فالح13750222042395013

كلية اآلداب/جامعة ذي قار418.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفرح عمران باقر موسى13751222042323285

كلية اآلداب/جامعة ذي قار382.0ثانوية النهضة للبناتاحيائينهله لطيف عبد الحسن زنيد13752222042147075

كلية اآلداب/جامعة ذي قار367.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات محسن عزيز ضافي13753222042103034

كلية اآلداب/جامعة ذي قار363.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي داخل شمير نجم13754162041355087

كلية اآلداب/جامعة ذي قار401.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحسين علي دينار علي13755162051352068

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار392.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيبراء عالء فالح نيشان13756222042323049

كلية األعالم/جامعة ذي قار364.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيرضا مهدي علي حسين13757162051047060

كلية الطب/جامعة كركوك602.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائييونس احمد خضر محمد علي13758202041399049

كلية الطب/جامعة كركوك599.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيروزين سمير ابراهيم همه13759202042142004

كلية الطب/جامعة كركوك599.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين علي قاسم نوري13760202041001060
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كلية الطب/جامعة كركوك598.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيايالف عماد عصمت احمد13761202042118041

كلية الطب/جامعة كركوك598.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيآسيا طارق اسماعيل صالح13762202042109002

كلية الطب/جامعة كركوك598.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياالء راجي تاجر عبدهللا13763202042282296

كلية الطب/جامعة كركوك597.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحيدر عادل هاشم شكور13764202041050027

كلية الطب/جامعة كركوك597.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمصطفى صباح خلف خليل13765202041022126

كلية الطب/جامعة كركوك597.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائياالء حسن علي محمد شريف13766202042257002

كلية الطب/جامعة كركوك597.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيان عمر عبد هللا عمر13767202042160013

كلية الطب/جامعة كركوك597.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأمجد فاضل حسن غريب13768202041004016

كلية الطب/جامعة كركوك597.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيشيماء رجب عباس مراح13769202042139074

كلية الطب/جامعة كركوك597.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيميساء زيد احمد وادي13770212042290101

كلية الطب/جامعة كركوك597.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيانجي اورهان خليل نعمه13771202042139017

كلية الطب/جامعة كركوك597.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياسامة جمعة خليل اسماعيل13772202041022019

كلية الطب/جامعة كركوك596.9ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره رياض نامق كريم13773202042116036

كلية الطب/جامعة كركوك596.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر اشرف صابر قادر13774202041050058

كلية الطب/جامعة كركوك596.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرواء سعد شكر محمود13775202042177022

كلية الطب/جامعة كركوك596.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياسامة ناظم ظاهر مدغش13776202041001035

كلية الطب/جامعة كركوك596.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي خميس علي مرعي13777202041013046

كلية الطب/جامعة كركوك596.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي عادل عثمان اسماعيل13778202041001146

كلية الطب/جامعة كركوك596.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد بديوي عبد13779202041030068

كلية الطب/جامعة كركوك596.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآالء اكو نوري حمد امين13780202042144009

كلية الطب/جامعة كركوك596.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينجوى علي حسين حمه13781202042124098

كلية الطب/جامعة كركوك596.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيجيهان عادل عبد الكريم احمد13782202042282072

كلية الطب/جامعة كركوك596.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن حسن علي13783182041020063

كلية الطب/جامعة كركوك596.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعمر فاروق حميد كامل13784312041011035

كلية الطب/جامعة كركوك596.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيديما فيصل هللا ويردي امين13785202042181012

كلية الطب/جامعة كركوك596.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائينعيمه بهرام اسماعيل رسول13786202042102068

كلية الطب/جامعة كركوك596.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائياسماء عدنان عبد الرحمن محمد13787202042334024

كلية الطب/جامعة كركوك595.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيانتصار امين حمود محمد13788202042117008

كلية الطب/جامعة كركوك595.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيسان عمر عبد هللا عمر13789202041399015

كلية الطب/جامعة كركوك595.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه ادهم رحيم علي13790202042118120

كلية الطب/جامعة كركوك595.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمالك عبد الهادي مردان غالب13791202042116061

كلية الطب/جامعة كركوك595.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيملك اسكندر محمود احمد13792182042244055

كلية الطب/جامعة كركوك595.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبشائر حافظ خلف محمد13793202042154017

كلية الطب/جامعة كركوك595.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيايفان ئاريا مهدي حسن13794202042331025

كلية الطب/جامعة كركوك595.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيعفت نور الدين علي نيازي رضا13795202042398023

كلية الطب/جامعة كركوك595.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي اسماعيل حسين علي13796202041015025

كلية الطب/جامعة كركوك595.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائياحمد ناظم مجيد عارف13797202041304024

كلية الطب/جامعة كركوك595.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد عبد الناصر شهاب احمد13798202042114060

كلية الطب/جامعة كركوك594.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيفاروق نجم ابراهيم محمد13799182041145022

كلية الطب/جامعة كركوك594.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيداليا هلمت سليم محمد13800202042144025

كلية الطب/جامعة كركوك594.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما ناظم عبدل علي13801202042344143

كلية الطب/جامعة كركوك594.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيدانيار باهر حسن محمد علي13802202041303077

كلية الطب/جامعة كركوك594.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد رجب عباس مراح13803202041048152
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كلية الطب/جامعة كركوك594.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائييقين بيرأول زين العابدين عباس13804202042148050

كلية الطب/جامعة كركوك594.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيملك ياووز عز الدين اسماعيل13805202042160099

كلية الطب/جامعة كركوك594.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمحمود ييلماز ابراهيم عبد هللا13806202041399038

كلية الطب/جامعة كركوك594.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيإسراء ارجان محمد صدقي عبد العزيز13807202042398002

كلية الطب/جامعة كركوك594.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيباوه ر نوزاد اسماعيل سليم13808202041304034

كلية الطب/جامعة كركوك593.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعلي احمد عبد ابراهيم13809202041022067

كلية الطب/جامعة كركوك593.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيأنفال عبد الرزاق قادر حمادي13810202042160002

كلية الطب/جامعة كركوك593.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيده ريا بشتيوان امام صالح13811202042334109

كلية طب االسنان/جامعة كركوك592.0ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيمهيمن مهند محمد عبد الكريم13812142041063010

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائييوسف محمد احمد صمد13813202041050101

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعبير عبد هللا علي محمد13814202042235008

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايناس محمد علي ياسين13815202042114016

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيسيما جبار محمد عبد الكريم13816202042331125

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء نظام محمد كريم13817202042352008

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيصهيبه دلير صالح هدايت13818202042331134

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيشاكول برهان عثمان حسين13819202042331128

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعلي حسين جهاد روان13820212041270034

كلية طب االسنان/جامعة كركوك590.0ثانوية عدن للبنيناحيائيشاهو سربست حسن رشيد13821202041084024

كلية طب االسنان/جامعة كركوك589.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيقاسم جنكيز فائق صديق13822202041001167

كلية طب االسنان/جامعة كركوك589.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيهوزان صباح محمد صالح13823202042331175

كلية طب االسنان/جامعة كركوك589.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيصدام عز الدين حبيب جبل13824202041022047

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.8ثانوية اليقظة للبناتاحيائيله نجه كاظم عارف شريف13825202042134069

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد كاظم خميس13826202041050042

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم زكريا رافق مصطفى13827182042182097

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن عبد13828202041008024

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيبيكرد عبد الوهاب عبد هللا بختيار13829202042341027

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشمس ضياء ابراهيم خليل13830212042138105

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائييوسف موفق مجيد خليل13831202041399048

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيولدان يالجين محمد طاهر13832202042395083

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور محمد منصور حسين13833212042090181

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغفران احمد صالح احمد13834212042178186

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائينور عماد فرمان امه خان13835202042331165

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيمشاعل اديب صالح عبد الحليم13836202042255011

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايبك عادل محمد ولي13837202042124031

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0ثانوية حطين للبناتاحيائيهدى صالح جرجيس محمد13838202042133082

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمعاني ستار قاسم جهاد13839182042203079

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحذيفه خليل ابراهيم صالح13840182041020024

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين عبد القهار قادر عبد هللا13841202042352072

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيزينب وليد يونس ضاحي13842202042205005

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيليفيار سامي علي سليمان13843202042118134

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائياحمد عمر عباس احمد13844202041399004

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيفاطمة جتين رفعت اسماعيل13845202042398025

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيسالم محمد عيسى محمد13846202041006017
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد جالل عزيز عسكر13847202041084007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيالند جاسم عبد الرحمن محمد سعيد13848202041001039

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي عباس عبد13849202042134039

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا فهمي جوهر خورشيد13850202042344090

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيآالء شاخوان احمد طيب13851202042190002

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيمحمد حسن اورحمان محمود13852202041303151

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء امين جبار محي الدين13853202042354007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهدى عامر محمد حسن13854202042130036

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغسق صهيب غانم شيت13855172042288182

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيديما صميم زكي امين13856172042231078

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيزيالن صدر الدين طيب محمد نوري13857202041302064

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم ابراهيم صالح عباس13858212042178209

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيأمل محمد رضا محمد13859202042181001

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف شاهين محمد صالح احمد13860202042117010

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيساره به هزاد محمد علي عبيد13861202042140037

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيعبد هللا وعد هللا صالح محمود13862332041008022

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه حسين طالب محمود13863202042133067

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائياحمد ياسين علي نجم13864202041259052

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0اعدادية طوز للبنيناحيائيمجتبى يشار عبد الواحد حميد13865182041037042

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم احمد مصطفى ياسين13866202042180110

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهلينا كوران مجيد احمد13867202042346093

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعلي عباس علي حسين13868212041268017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك592.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد ايدن فاضل نجم13869202041050075

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيهه لويست سعد هللا ابراهيم همزه13870202041314027

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرشته حسين علي عمر13871202042144049

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيده روون كازاو احمد صادق13872202042352030

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيريهام محمد ابراهيم احمد13873202042282113

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيسرمد سامان نعمان كريم13874202041304065

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيساره بهاء الدين احمد فتاح13875202042334149

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيشاه جوان عبد القادر كريم مولود13876202042334190

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا مجيد فتاح عثمان13877202042345038

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيسولين بختيار جميل صالح13878202042331118

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيجرو رافت احمد ياسين13879202042331052

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتارا عز الدين رشيد حسن13880202042139029

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائياحمد اسماعيل عثمان علي13881202041304009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياسامه نزهان سرهيد عطية13882202041007011

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين انور حمد حسن13883202042160023

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0تركماني-ثانوية بارش للبنيناحيائيعلي نور الدين محمد علي حسين13884202041390059

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحاضر رعد جاسم محمد13885202041250037

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد مؤيد محمود احمد13886202041030122

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.7ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيايالف صلهام عبد القادر اسماعيل13887202042398008

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيكنار ناصر فاتح محمد13888202042334225

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا احمد عثمان محمد13889202042344026
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كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيأسراء محمد أحمد شريف13890202042282001

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائياحمد طه عبد القادر محمد13891202041303026

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيياسين طالل عبد القادر اسماعيل13892202041013089

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا فكرة عبد القادر وهاب13893202041013041

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيديما مظفر صالح الدين محمد13894202042398013

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0كردية- ثانوية هوزان للبنات احيائيايالف احمد هيدايت سليمان13895202042333013

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيبروا جمعه محمد توفيق13896202041308011

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيبثينه خضر كريم حماد13897202042114021

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيمالك بهاء الدين مردان رشيد13898202042398027

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيبرى شيروان رحيم سعيد13899202042331041

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيسعيد شريف سعيد كريم13900202041048066

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم احمد عبيد عيسى13901202041048001

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيزينه احمد محمد عمر13902202042282305

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.1ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد كاوه احمد حميد13903202041050082

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد حسن حمد فارس13904182041035098

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسيل محمد محسن عبد13905202042124018

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيايه لقمان محمد حسين13906202042331038

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيإسراء سالم عبد هللا احمد13907202042344003

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيبتول محمد عبد هللا محمد13908202042114019

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه أحمد هادي جمعه13909202042145029

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيندى عامر عمر قادر13910202042132049

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيانجي ايدن عمر محمد13911202042118032

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسحر جمعه محمد مهدي13912202042160058

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنيناحيائيمحمد شيرزاد محمد علي13913202041045017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد يونس محمود مردان13914202041030023

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0اعدادية االنام للبناتاحيائيماريه عمار نايف احمد13915212042135087

كلية الصيدلة/جامعة كركوك589.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيروز عبد الباسط محمد عبد هللا13916202041304056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك512.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيدراز طالب وهاب محمد13917202051304023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك506.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيراكان جاسم محمد يونس احمد13918202051006031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك506.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيأيه عمر علي توفيق13919202052349001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك504.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيارشد نشأت شاهويز خورشيد13920202051307003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك500.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيمؤمن صالح محمد عبد هللا13921202051304070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك500.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحيدر فخر الدين خليل ابراهيم13922202051001025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك486.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقياسماء رمضان مصطفى ابراهيم13923202052139007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك479.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيعلي محمد حميد امين13924312051004017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك477.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيفؤاد محمد فؤاد محمد13925202051030043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك474.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيرواء رابح مهدي هادي13926202052121007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك466.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيناديه حسين كريم حسين13927202052139055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائينور الدين عز الدين علي نيازي13928202041001251

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك516.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيشهد فاروق عمر حسن13929202042282162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك509.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيزيار لقمان عثمان حميد13930202041304064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك456.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيزينب فالح نوري محمود13931202052138021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك567.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقينوزين عادل محمود محمد13932202051304106
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقياحمد صباح ظاري حميد13933202051015006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك560.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد رحيم امين قادر13934202051011002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك559.0اعدادية المربد للبنينتطبيقياحمد سالم علي محمد13935192051056001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقييوسف خالد خماس سلمان13936192051009092

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي خالد فاضل صادق13937272051011023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار هيثم ناصر خلف13938162051135022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك549.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر سليمان فنر13939102051202027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك549.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقياحمد هشام عبد هللا طه13940212051002006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك548.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيعلي حميد حسن محمد13941212051225015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك547.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسين باسم طالب طالق13942162051105012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك547.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيجاسم محمد علي صالح13943202051204002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك547.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيأبو الفضل محمد جمعه لعيبي13944282051036001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك546.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيميسم حسن عنيد والي13945142052149013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك546.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيحوراء ناظم قاسم عبد الكريم13946162052332004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك545.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمسلم ابو جقة فرحان عجر13947292051016086

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك545.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمؤمن عبد الرحمن حسن دباس13948202051006045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيضرغام داخل بدر ياسين13949162051038058

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى فيصل موحان فرج13950282051001177

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيخليفة كاظم لفته شلغم13951162051354028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك543.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيمحمد فكرت احمد محمد13952202051059016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك543.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيحسين علي اكبر مهدي13953202051005016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك543.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعبد هللا رياض مرزوك منسي13954232051002037

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك543.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيمحمد رشيد حسين حمودي13955212051256008

كلية العلوم/جامعة كركوك543.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهيفين بكر عثمان درويش13956202042139120

كلية العلوم/جامعة كركوك542.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيمينا كوران فاضل امين13957202042341085

كلية العلوم/جامعة كركوك539.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا فاضل عزيز محمد13958202042352029

كلية العلوم/جامعة كركوك538.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف شاهين جمعه علي13959202041001267

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيمنتهى محمود اسماعيل عزيز13960202042346088

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيهدى جابر قادر حسين13961202042128037

كلية العلوم/جامعة كركوك536.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد ساري شكور عباس13962202041017034

كلية العلوم/جامعة كركوك535.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيذكرى زياد مدحت سعيد13963212042176016

كلية العلوم/جامعة كركوك534.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزوان عبد هللا محمد عبد هللا13964202042348012

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيديار به ختيار عبد الكريم محمد شريف13965202041304048

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيامنه فاتح محمد امين محمد علي13966202042334039

كلية العلوم/جامعة كركوك532.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيايمان راكان عثمان محمد صالح13967202042331031

كلية العلوم/جامعة كركوك531.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور جمال نجم الدين خورشيد13968202042118153

كلية العلوم/جامعة كركوك531.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساوا ياسين حمه رشيد سعيد13969202042344132

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعبد الستار علي حسين عواد13970192041013024

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيئاالن كامران كريم عبد هللا13971202041302003

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد الرحمن اسماعيل ربيع احمد13972202041005027

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0اعدادية يايجي للبنيناحيائيزيدان رمضان زيدان حسين13973202041203007

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك ضياء مجيد موسى13974202042141017

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيكانى دانا طارق عز الدين13975202042334222
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كلية العلوم/جامعة كركوك525.0ثانوية الخيام للبناتاحيائياطياف سلمان صالل علي13976322042023003

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيدالل محمد جزا حميد احمد13977202042341038

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيندى زهير علي حسين13978202042139103

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسجى عبد الخالق حسيب شيال13979202042139065

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد هللا عادل غضبان صالح13980202041022061

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيجنان نجيب احمد أمين13981202042118056

كلية العلوم/جامعة كركوك523.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف ماهر علي مصطفى13982202042117013

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائياحمد شيرزاد سعيد محي الدين13983202041302025

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيعلي سعد سليم مجيد13984202041002021

كلية العلوم/جامعة كركوك521.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيخه نده منظر رمضان نجم13985202042355022

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر فواز حسين علي13986202041007043

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيلينا نوزاد زياد محي الدين13987202042149027

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيتولين محمد محمود علي13988202042174004

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيحنين حسين علي ناصر13989202042282077

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد كمال عثمان احمد13990202041084067

كلية العلوم/جامعة كركوك515.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسام صالح عبد الرزاق دلف13991202041001055

كلية العلوم/جامعة كركوك515.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيليلى جاسم محمد فاضل13992202042124087

كلية العلوم/جامعة كركوك514.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى قوباط نجم امين13993202042354049

كلية العلوم/جامعة كركوك514.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيايمان نوزاد عمر محمد علي13994202042331036

كلية العلوم/جامعة كركوك514.0ثانوية حطين للبناتاحيائيضحى مثنى كريم محمد13995202042133061

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعدنان نزهان نجم عبد هللا13996202041003066

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايه سردار مصطفى احمد13997202042124037

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيايالف نظام حميد وحيد13998202042395018

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعبد القادر جمال عبد هللا صالح13999202041250080

كلية العلوم/جامعة كركوك511.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيضحى سعيد موسى علوان14000312042031038

كلية العلوم/جامعة كركوك511.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمؤمن محمود حمد رحيل14001202041009062

كلية العلوم/جامعة كركوك511.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيدانية فريد كمال توفيق14002202042111024

كلية العلوم/جامعة كركوك511.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيعباس شيرزاد عزيز محي الدين14003202041303105

كلية العلوم/جامعة كركوك510.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمريم باسم خليل ابراهيم14004312042031049

كلية العلوم/جامعة كركوك509.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد فاروق عبد الواحد خلف14005312041024162

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيهدير محمود نيخ رجعان14006202042114108

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمود امجد شكور عمر14007202041022119

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدعاء هاشم جرجيس حسين14008172042357255

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمروه يشار اسماعيل عثمان14009202042180109

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد أحمد هادي جمعة14010202041017031

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0ثانوية حطين للبناتاحيائيايالف امير صابر عبد هللا14011202042133014

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه علي محمد عريان14012182042244041

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب فهمي حسن كريم14013202042180064

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر سلمان علي طه14014202041007023

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيجنان كمال عبد الهادي امين14015202042395023

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرنا خالد جهاد عبد14016202042125016

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد اتيال سامي شاكر14017202041001176

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيعبد هللا مقداد شيخ ستار عبد هللا14018202041303119
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كلية العلوم/جامعة كركوك501.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء عماد صالح الدين عباس14019182042244020

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزبيده احمد خليل احمد14020202042139048

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآيه ازاد احمد سعيد14021202042140002

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيطيبه علي طعمه محمد14022202042282175

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيهابيل قابيل جوهر محمد14023202041011060

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيزينه راسم محمد هرموش14024202042204005

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيضحى مساهر خليل ابراهيم14025202042138076

كلية العلوم/جامعة كركوك497.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه يونس محمد هندي14026202042106057

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيقدس فيصل عجاج حسون14027202042130026

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيآيه هاشم علي عز الدين14028202042118011

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيدنيا يوسف ماهر صالح14029202042118064

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيآمنه خلف محمد اسماعيل14030202042345008

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرانيه زياد محمد سعيد14031172042237050

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد عارف نايف14032202051059009

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقياسماء ناصر امين رشيد14033202052139008

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف مصلح محمد رؤوف قادر14034202051312104

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيوليد غسان نجم عبد هللا14035202051022054

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيفاطمة عدنان محمد زين العابدين14036202052145013

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيفرهاد ناصح حسين حسن14037202051304062

كلية العلوم/جامعة كركوك466.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقينور عباس فاضل سعيد14038202052395044

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيعلي عماد اكرم احمد14039202051304059

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيامين مروان علي مغار14040202051006015

كلية العلوم/جامعة كركوك456.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرانيه قاسم عويد خضير14041202052154008

كلية العلوم/جامعة كركوك451.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقينبيل ابراهيم خضر سمين14042202051008025

كلية العلوم/جامعة كركوك445.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيسراب برزان فرحان حسين14043202052132009

كلية العلوم/جامعة كركوك445.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين تطبيقيياسين جمعة محي الدين حسين14044202051303070

كلية العلوم/جامعة كركوك442.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمالك خالد عباس خالد14045202052154022

كلية العلوم/جامعة كركوك436.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعمر بشير برهان رشيد14046202051016006

كلية العلوم/جامعة كركوك433.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقينهى احمد محمد عبد الرحمن14047202052138040

كلية العلوم/جامعة كركوك426.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقياحمد ياسين محمد بعير14048202051200006

كلية العلوم/جامعة كركوك424.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيهاجر علي عباس علي14049312052058019

كلية العلوم/جامعة كركوك416.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيسوزان علي رفعت خورشيد14050202052282048

كلية العلوم/جامعة كركوك414.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر ابراهيم حمود ابراهيم14051202051001049

كلية العلوم/جامعة كركوك403.0 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيزبيده فارس حميد كريم14052202052101008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم العذراء محمد حسن علي14053202042160091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك458.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيئاراس ريباز محمد صديق14054202041312003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك458.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ محمد محمود يوسف14055202042160107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك455.0كردية- ثانوية شوان المختلطة احيائيهمزه يوسف حسين خضر14056202041362012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك453.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين احيائيمهدي نزار شمس الدين محسن14057202041299037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك448.0تركماني-ثانوية بارش للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عمر خورشيد14058202041390049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك445.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيشاكار محمد نصر الدين محمد امين14059202041377094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك442.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف دلير فايق توفيق14060202041001264

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك441.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيحسين نور الدين قاسم ابراهيم14061202041262025
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك440.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد الستار احمد محمد جواد14062202041084030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك439.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيابراهيم سعد ناظم محمد غريب14063202041303011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك438.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيحنين محمد عباس عالو14064202042154021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك438.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيوفاء احمد نيخ رجعان14065202042108024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك436.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد خلف خضير عبد هللا14066202041011005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك434.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيبدور يوسف ابراهيم شحاذه14067202042118048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك433.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائياسراء مظفر بهرام سعيد14068202042334019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك430.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائياحمد امير فخر الدين سليمان14069202041304010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك440.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيطه منيب صباح عبود14070201951006029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك404.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيرمضان جمال مجيد حميد14071202051311009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك402.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيعبد هللا سردار فاتح احمد14072202051304051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك396.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات تطبيقيئاريا فرهاد محمود عزيز14073202052331002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك395.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيزانكو جتو نجم صالح14074202051304037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك394.0ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقيجاالك مريوان احمد قادر14075202051049001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك387.0الخارجيونتطبيقيانس ناظم عبدالجبار احمد14076202051400012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك385.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقياسامه دانيال فاتح محمد14077202051314010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك383.0 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقيآيه يعرب فاضل صبري14078202052101001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك383.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقينوران أتيال صالح الدين أحمد14079202052114038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك381.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيبناز اوات عبد هللا محمد امين14080202052340010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك380.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمسلم محمد سبتي شاكر14081312051009061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك378.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره فليح حسن مرزا14082202052340027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك377.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيجمانه امجد اسماعيل نعمه14083312052063004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك376.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعباس نهاد عبد الكريم رؤوف14084202051013021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك376.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقييوسف عباس سلمان اسماعيل14085202051017041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك375.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينتطبيقيبيشه نك وريا ابراهيم حمه رش14086202051302021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك374.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيسرمد جمال محمود عبد هللا14087202051309010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك372.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر عماد فاروق اسماعيل14088202051001055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك372.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقيآيالف مصطفى حسن علي14089202052395002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك371.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقياسماء رمضان شريف رمضان14090202052340006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك370.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيلوزان عثمان عزيز مصطفى14091202052382052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك370.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينتطبيقيمؤمن اسعد محمد كاظم14092202051021004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481.0الخارجيونادبياحمد قدوري فرحان حسين14093202021400026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك414.0اعدادية يايجي للبنينادبيسعد محمود محمد عبد هللا14094202021203012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك412.0ثانوية غرناطة للبناتادبيميساء برهان حميد خضر14095202022100029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك412.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينادبيمشعل عبد هللا خلف حميد14096202021266015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عدنان ورد ديج14097202021081002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك409.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي طه كتاب محمد14098202021011021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك409.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيحسين عريان موسى قاسم14099202021051007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك407.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياريان كامل خورشيد رشيد14100202021377022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك407.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيريبين وريا شكري صالح14101202021311026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك407.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد حسين محمد خطاب14102202021201032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك407.0ثانوية الفاروق المختلطةادبينبراس قادر محسن حسن14103202022201010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد صباح طاهر حسين14104202021078089
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحسن علي هادي اسماعيل14105202021022018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405.0الخارجيونادبيثائر ابراهيم عبدالرحمن بشير14106202021400069

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403.0اعدادية تازة للبنينادبيمهدي حسين ولي رضا14107202021018016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402.0الدراسه الكرديه- الخارجيون ادبيعلي نجم الدين فيض هللا كريم14108202021402044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك401.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي حسين هاشم خلف14109202021081026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك400.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عدنان سعيد رمضان14110202021078090

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك399.0ثانوية النزاهة للبناتادبيمريم احمد ابراهيم عبيد14111202022130030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك399.0دراسة كردية- ثانوية مامه ريشه للبنين ادبيامير مصطفى فيض هللا عبد هللا14112202021298004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك398.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيمحمد صالح عطية حميد14113202021259208

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك398.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيهاشم احمد حمود عطية14114202021265022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك398.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد لقمان علي قادر14115202021011032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك397.0الخارجيونادبياحمد محمود سليم علي14116202021400029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك394.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيبكر رعد مصلح سلطان14117202021030004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك392.0اعدادية الهدى للبناتادبيشيماء فالح انور يوسف14118202022117029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك390.0اعدادية الهدى للبناتادبياالء خالد عثمان شاكر14119202022117004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك390.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياحمد اسعد عبد السالم بهاء الدين14120202021377006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك389.0الخارجيونادبيماهر مزاحم طامي عزبه14121202021400254

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك387.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيزيد عدنان محمد عواد14122202021062018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك386.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي كاظم جاسم14123202021081013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك385.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيسان شوان غازي عبد هللا14124202021314009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيابراهيم خليل بهرام اسماعيل14125202021265001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيسلطان عبد هللا علي محمود14126202021085022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك382.0اعدادية فلسطين للبناتادبينورس شهيد شاكر موسى14127202022140021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك381.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيالحكم رفعت أسماعيل حميد14128202021259033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك380.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد هللا خالد اخميس زيدان14129202021079015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك380.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسعديه كارزان احمد محمد14130202022346032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيمعاوية نجم محمد داثان14131202021265019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك377.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعلي صالح كريم عبد هللا14132202021085039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك377.0اعدادية الفرات للبنينادبيابراهيم سعيد زيدان خلف14133202021007001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك376.0اعدادية داقوق للبنينادبيكرار حازم حسن صادق14134202021017018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك376.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبياالء حسين عاشج حسن14135202022282016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك376.0ثانوية فلسطين للنازحاتادبيايناس عويد نجرس حماد14136202022164002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك376.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهه يني طارق رفيق حسين14137202021306091

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي سعد عبد هللا محمد14138202041020047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد اسود14139312041011027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيخديجه عماد الدين احمد مصطفى14140202042124048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمصطفى جمال محمد حمه مراد14141202041259305

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيحقي عباس خليل ابراهيم14142202041005018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك419.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيآيه احمد فرج سليمان14143202042149001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك408.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي محمد14144202051048079

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك401.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد باسم خليل خضر14145202051006049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك397.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعبد الرحمن جاسم محمد احمد14146202051200014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك395.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقييونس نجم الدين حسين كريم14147202051312107
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياادبيلجين جاالك عثمان محمد14148132022238007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد رمضان حمودي فليفل14149201921015004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك374.0ثانوية دجلة للبناتادبيوفاء طه عبد هللا احمد14150202022109021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك369.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي عامر عبد اللطيف صعب14151202021078061

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك360.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحسين عصام اصغر سمين14152202021022020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى صالح مهدي شهيب14153232042088481

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم برهان رشيد محمد امين14154202042160093

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك381.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمود سالم علي محمود14155172051350306

كلية التمريض/جامعة كركوك581.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيعيسى عز الدين شرف الدين محمد14156202041309024

كلية التمريض/جامعة كركوك575.0تركماني-ثانوية بارش للبنيناحيائيابراهيم اورهان بهاء الدين خليل14157202041390001

كلية التمريض/جامعة كركوك574.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد رمضان شهاب احمد14158202041013071

كلية التمريض/جامعة كركوك573.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعلي صائب غالب سلطان14159192041020045

كلية التمريض/جامعة كركوك573.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيسوالف محمد صديق عبد هللا14160202042331117

كلية التمريض/جامعة كركوك573.0كردية- ثانوية شوان المختلطة احيائيفينك طاهر محمد صالح14161202042362023

كلية التمريض/جامعة كركوك573.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيمحمد سردار فقي امين14162202041302117

كلية التمريض/جامعة كركوك573.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمراد بصاص حمد حسن14163202041030135

كلية التمريض/جامعة كركوك572.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى داود سلمان رحيم14164212041272267

كلية التمريض/جامعة كركوك572.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيياسر محمود احمد ياسين14165182041147035

كلية التمريض/جامعة كركوك572.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيالفين فرهاد ابوبكر محمد14166202042331148

كلية التمريض/جامعة كركوك572.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيامينه حسين زكي فائق عزت14167202042181008

كلية التمريض/جامعة كركوك572.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد سالم حسن علي14168202041001015

كلية التمريض/جامعة كركوك572.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين كريم فارس قادر14169202042348025

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات احيائيسناء صمد محمد ججان14170202042330036

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيمحمد يوسف مجيد حمد امين14171202041304122

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد صالح غربي صالح14172202041259260

كلية التمريض/جامعة كركوك570.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيئه زوان سيروان محمد ياسين14173202041302013

كلية التمريض/جامعة كركوك570.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنيار غفور احمد محمد14174202042346071

كلية التمريض/جامعة كركوك570.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمروه عباس فليح فاضل14175202042154070

كلية التمريض/جامعة كركوك569.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيعلي حسين احمد فتح هللا14176202041303125

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيشوخان حمزة محمد خورشيد14177202042365040

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيهونه ر هدايت فاضل حمه رحيم14178202041304137

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائياحمد عمر خطاب عبد هللا14179202041302030

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحمزة زاحم عليوي صهيبي14180212041272079

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيكشبين علي عبد هللا فارس14181202042331140

كلية التمريض/جامعة كركوك567.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ابراهيم خضر عباس14182172041228041

كلية التمريض/جامعة كركوك567.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسازكار سردار طاهر احمد14183202042341050

كلية التمريض/جامعة كركوك565.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه رسول صمد سالم14184202042340046

كلية التمريض/جامعة كركوك564.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتاحيائينارين برزان علي محمد14185202042338039

كلية التمريض/جامعة كركوك564.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيمريم جليل خليل خورشيد14186202042181028

كلية التمريض/جامعة كركوك563.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائينور وليد صالح الدين حميد14187202042342070

كلية التمريض/جامعة كركوك562.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيروان نبيل دانيال شابا14188202042142003

كلية التمريض/جامعة كركوك562.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبشرى امين سمكو عمر14189202042345033

كلية التمريض/جامعة كركوك562.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيايسر مناع ثابت منفي14190202042200002
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كلية التمريض/جامعة كركوك562.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيبشرى هاشم محمد محمود14191182042182025

كلية التمريض/جامعة كركوك561.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيكاني سامان حسن محمد14192202042116055

كلية التمريض/جامعة كركوك561.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه علي خضر أحمد14193202042160120

كلية التمريض/جامعة كركوك561.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهوما رزكار جمعه عبد الرحمن14194202042382107

كلية التمريض/جامعة كركوك561.0ثانوية حطين للبناتاحيائيايمان نور الدين جوهر اسعد14195202042133018

كلية التمريض/جامعة كركوك561.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزينه عادل حاكم علي14196202042133044

كلية التمريض/جامعة كركوك560.5ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآيه سعد هللا عبد هللا عبد الرزاق14197202042116005

كلية التمريض/جامعة كركوك560.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبيريفان اكو غالب خليفة14198202042344073

كلية التمريض/جامعة كركوك560.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيلنجة عادل جالل محمد14199202042331153

كلية التمريض/جامعة كركوك560.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيأية محمد شهاب احمد14200202042139002

كلية التمريض/جامعة كركوك559.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمنار عماد نجم سرهيد14201202042121034

كلية التمريض/جامعة كركوك559.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيشنكه محمد ناظم محمد14202202042334192

كلية التمريض/جامعة كركوك559.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيالفين صالح مجيد محمد14203202042334233

كلية التمريض/جامعة كركوك559.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه نوزاد بايز رشيد14204202042382080

كلية التمريض/جامعة كركوك558.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيكوثر محمد ياسين امين14205202042331141

كلية التمريض/جامعة كركوك557.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزينة هواري عبد الصمد عباس14206202042121017

كلية التمريض/جامعة كركوك557.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيساره نعمان حسو بكر14207202042334155

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك463.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيعباس احمد عباس محي الدين14208202041302071

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك454.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيشايوان اراز قادر محمد14209202041303098

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك453.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيايهاب صالح الدين قادر محمد14210202041303060

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك437.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيساالر عسكر اكبر غفور14211202041303089

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك435.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات احيائيسنبل فالح حسن عبد هللا14212202042394014

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك425.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيايالف شكور ابراهيم علي14213202042334048

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك420.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيسليمان شامل كامل عبد هللا14214202041200006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك421.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياادبينور الدين جاالك عثمان محمد14215132021238008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك365.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيسيف صالح صادق حسين14216202021016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك364.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد جابر أغا مراد14217202021011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيوليد خالد اسماعيل حميد14218202021234027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك360.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيظفير فرات ابراهيم قنبر14219212021084018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيرامان هجران عبد الحميد مدحت14220201941371007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك406.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعلي عبيد عمر صادق14221202041259187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك401.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيفاطمه جبار كريم ناصر14222202042138078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك401.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيشوان أميد نور الدين ياسين14223202041312062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرؤيا جودت عبد الكريم صالح14224202042144027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيامين مؤيد نامق علي14225202041010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك380.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيغسان سعد احمد لطيف14226202041022090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك420.0ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيكمال احمد مطر شبيجان14227201951225009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيرعد رائد عباس مجيد14228202051262034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشفق مهدي اكرم حمدي14229201942160073

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك420.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيصافي زكي احمد جاسم14230202041009036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك415.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة احيائيدنيا ناصر فتاح عزيز14231202042364009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك411.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيتوالز حمة غريب محي الدين عارف14232202042346032

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك411.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائينجوى حسين عزيز ابراهيم14233202042151014
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك408.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفردوس تحسين رشيد صالح14234202042344160

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك406.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور قحطان محمد احمد14235202042134088

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك406.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك هيثم حسين حسن14236202042141018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك406.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعمر قيس قادر حافظ14237202041015033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك404.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيناصح طارق يوسف صالح14238202041221019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك403.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فؤاد سليم حسين14239202041312108

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك403.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيحوراء احمد عبد هللا وهب14240202042119025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.0ثانوية شفق للبناتاحيائيأيه صباح إبراهيم كوثر14241202042145005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسراج الدين ناصر حسين جميل14242202041250061

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياحمد علي سعد حسين14243202041250014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياسيا عبد الخالق سلطان حمادي14244202042282021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيصدام حسن جاسم محمد14245202041020026

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك400.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيورده قاسم ابراهيم حمد14246202042200012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك400.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيهاجر ماجد مجيد حسن14247202042172021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك400.0كردية- ثانوية شوان المختلطة احيائينهايت خالد خورشيد عثمان14248202042362027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك400.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسيف سعد صعب جميل14249202041250067

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك398.0 اذار للبنات11اعدادية احيائيتارا كمال مصطفى حميد14250202042136003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك395.0ثانوية الفرات للبنين للنازحيناحيائيطه عبد الستار فرحان جاسم14251202041070005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك394.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيسعد حسين محمد خاتم ابروش14252172041118034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك393.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعايد رمضان محمد علوش14253202041250077

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك393.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور ضياء كاظم محمد14254202042118155

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك393.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمعاذ علي حسين عبد هللا14255202041020070

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك391.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيوسام يونس احمد حسن14256202041022149

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك390.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائياحمد علي مهدي صالح14257212041352005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك390.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيعبد هللا عبد الرحمن بهاء الدين محمد14258202041365007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك388.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياسراء جمعه احمد حسن14259202042282015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك388.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيانجي علي اشرف سليمان14260202042119009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك387.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرونق نزار خليل ابراهيم14261202042106029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك387.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا خالد يوسف محمد14262202041259151

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك361.0اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيمصطفى ياسين احمد ابراهيم14263202051211008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة احيائيمحمد بهجت ابراهيم فتاح14264201941364015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك498.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياوات جهاد حميد علي14265202042138015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينب شكور زينل جاسم14266202042138056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة احيائيكاني سيوان ولي مردان14267202042364023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك473.0ثانوية النصر للبناتاحيائيحنان فيصل زيدان محمود14268202042137009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك470.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابتهال ضاري خضير عباس14269202042141004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك466.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيغيث براء محمد رشاد رجب14270192041067026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك465.0ثانوية شفق للبناتاحيائيمريم علمدار أحمد جمعه14271202042145036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك464.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيأفين محسن محمد محمود14272202042132001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك462.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيامينه عباس باقي تقي14273202042148004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك460.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيهديل علي صالح علي14274202042221010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك459.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيلينا عدنان عادل نجم14275202042205011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك459.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيتابان كاوه كريم محمد سليم14276202042340014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيحسين علي حسين محمد14277202041261030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك454.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيدابان احسان صبري داود14278202042342029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيولدان حسين عباس حسين14279202042124112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك442.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيغصون احمد ربيع عبد هللا14280202042177030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك440.0اعدادية يايجي للبنيناحيائياحمد ابراهيم عبد هللا صالح14281202041203004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك440.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي حسين سالم حنظل14282182041035073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك412.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعمر شهاب احمد مصطفى14283202051016007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك403.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيامال ايوب ياسين حمد14284202052250001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك399.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعلي يوسف عز الدين علي14285202051259148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك390.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقييحيى علي كاظم عبد هللا14286202051005058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك389.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيعلي محسن غائب مهدي14287202051262062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك388.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقييوسف شعبان صديق ياسين14288202051015055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك388.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيقدس عادي مرعي اسماعيل14289202052200004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك385.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى ماجد عبيد احمد14290202051001091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك384.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيسحر احمد عادل محمد علي14291202052154014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك382.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقيفاطمه بكر غفور قادر14292202052395028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك382.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرزاق محمد محمد صالح14293202052120033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك381.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيصبا عبدي وهبي عبد الوهاب14294202052125008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك381.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيابراهيم ردام سامي ذياب14295202051200001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك381.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن ثامر مطلك عبد14296202051250033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك381.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعلي مصطفى جالل مصطفى14297202051016005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك380.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيبهار محمد جمعه رضا14298202052160002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك378.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيظاهر حميد حسن عبد هللا14299202051250029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك369.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيمعتز حسين علو محمد صالح14300202051259236

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك368.0الخارجياتتطبيقيساره سامي علي خليل14301202052401013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء شريف محمود شريف14302202022106025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك445.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيحسن عبد الرزاق حسن محمود14303312021070026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك440.0الخارجياتادبيعزيزه محمد شالش حبيب14304202022401081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0اعدادية البتول للبناتادبيروان عبداالمير يوسف علي14305112022072048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك434.0اعدادية الحويجة للبناتادبينور فالح عبد هللا محمد14306202022147012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك430.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيمصطفى علي حمد محمد14307201921261122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك427.0ثانوية دجلة للبناتادبيايه مثنى طه محمد14308202022109008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيشمس محمد كنو صايل14309322022030026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك420.0ثانوية االنتصار المختلطةادبياحمد زيدان خلف حسين14310201921234003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك400.0ثانوية القورية للبناتادبيالفين لقمان علي فرحان14311202022110031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0 حزيران للبنين1اعدادية ادبيليث عبد السالم جبار طه14312202021077041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك384.0ثانوية دجلة للبناتادبيمروه عادل علي هندوس14313202022109017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك384.0ثانوية الحريري للبناتادبيطيبه جالل علي حسين14314212022144015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك380.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيمحمد احمد عبد هللا كاظم14315202021251063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك378.0ثانوية يايجي المسائية للبنينادبياسامه عامر احمد حمادي14316202021268002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك375.0 نيسان للبنات9ثانوية ادبينور بشار سالم خلف14317202022101027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0ثانوية هاجر للبناتادبيكلسان ادريس عبد هللا كريم14318202022150015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك371.0اعدادية الواسطي للبناتادبيرويدة فيصل نوري محي الدين14319202022102014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0ثانوية كونل للبناتادبيدانية صالح عز الدين محمد14320202022113017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك369.0الخارجياتادبيدالل برهان حاتم عواد14321202022401036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك369.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد المؤمن قاسم جالل سمين14322202021009051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0ثانوية الشروق للبناتادبيبتول عباس علي رضا كاظم14323202022149011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0ثانوية غرناطة للبناتادبيمريم مازن عثمان علي14324202022100026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيشهد عباس خليفه حافظ14325202022282089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0ثانوية االوس للبنينادبيبشار طارق عبد هللا رميض14326202021055005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك367.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمحمد حسين علي سمين14327322021011034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك366.0ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيباسم نجم عبد هللا رجب14328202021200001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك366.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيمثنى كريم علوش غالي14329202021257032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك366.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد طارق حبيب ساقي14330202021079029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0اعدادية القدر للبنينادبيمصطفى مجيد حميد رشيد14331212021089056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0ثانوية كونل للبناتادبيزليخه معروف محمد قادر14332202022113024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك365.0اعدادية السياب للبنينادبيوسام خالد رشيد شهاب14333202021078117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.0اعدادية المتنبي للبنينادبيطه صالح ياسين طه14334202021081020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينادبيمصطفى علي صالح صادق14335202021266016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.0الخارجيونادبيسلمان عباس حميد حسن14336202021400127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيامنه انمار قدري عبد الرزاق14337202022121003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0 نيسان للبنات9ثانوية ادبيحنين محمد جواد كاظم14338202022101008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك360.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيزانيار اوات غفور عبد هللا14339202021364003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك360.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد عماد داود سلمان14340202021009012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيامنية حسام كامل عباس14341211942137018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيسيف عدنان طه مهدي14342322041060027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك421.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيمصطفى عدنان جبار زينل14343202041017040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك415.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيارشد ناصر علي مراد14344202051002010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك391.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيسرى صالح عسكر عبد هللا14345202052121010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعلي عبد الرحمن علي عبد الرحمن14346202051259135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيحنان عبد الباسط صمد سمين14347202052382021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيأسيا حسين حمه شريف14348202022333002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيأمين زكي شكور عباس14349202021369001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيبه يام رؤوف محمد غريب ابراهيم14350202022332002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0ثانوية غرناطة للبناتادبيتبارك فاضل محي الدين رفعت14351202022100007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيبرهان شحاذة حسين جراد14352312021001008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيدرون لطيف شكور قادر14353202022338016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0اعدادية قونجه كول للبناتادبياخالص ذو الفقار سمين حيدر14354202022148001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمنار امجد جهاد محمد14355202022121026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0ثانوية القورية للبناتادبيعذراء احمد محمد علي14356202022110025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيمنى قاسم فؤاد اسماعيل14357202022148036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0ثانوية غرناطة للبناتادبيسميه موفق بهاء الدين حسن14358202022100016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيسايه ساالر عبيد عمر14359202022333020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0اعدادية الواسطي للبناتادبيزينب يوسف خضير عباس14360202022102017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0ثانوية غرناطة للبناتادبيوسن ياسر محمد علي14361202022100038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0اعداديه الرواد  للبنينادبياحمد شامل خالد كريم14362202021022005
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبياسراء هاشم كريم عبد هللا14363202022365003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيخديجه طه عباس يابه14364202022144016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيقاسم نوزاد عبد القادر محمد14365202021313045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيهدى صالح طه يوسف14366202022331035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0اعدادية الواسطي للبناتادبيأفنان حمد محمد عبد هللا14367202022102001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0ثانوية النصر للبناتادبياية ماهر عاصي مصطفى14368202022137010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0ثانوية غرناطة للبناتادبيمروه كيالن حميد نامق14369202022100023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيكابان عبد هللا محمد خورشيد14370202022335039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيابراهيم حسن حميد يوسف14371202021234002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0اعدادية الفرات للبنينادبيماهر ياسر حسين علي14372202021007048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0ثانوية الصفوة للبناتادبيملك حسين علي رضا14373202022125028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد باسم عالء الدين حسن14374202021306068

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياالء اميد امين جبار14375202042114009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0كردية- ثانوية هوزان للبنات احيائياالء لقمان حمه عزيز درويش معروف14376202042333006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحنان هادي محمود زيدان14377202042160032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0كردية- ثانوية هوزان للبنات تطبيقيكاني احمد عمر عبد الكريم14378202052333018

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيسفانه روكان جرو خلف14379202042104014

كلية اآلداب/جامعة كركوك394.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمريم حميد محمد مجيد14380202042282228

كلية اآلداب/جامعة كركوك391.0ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائيهادي محمد علي هادي14381212041283020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك494.0ثانوية باغداكول للبناتادبيفاطمة رشيد جاسم خورشيد14382202022111017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك484.0اعدادية بيخال للبنينادبيعمر احمد خليل ابراهيم14383212021074065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك449.0ثانوية سروة للبناتادبيمريم باسم محمد علي عبد الغفور14384202022152018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك446.0الخارجياتادبيعائشة محمد عبد الرحمن احمد14385112022401150

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك438.0اعدادية الخنساء للبناتادبيشروق محمد وهاب احمد14386202022141024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0اعدادية العياضية للبنينادبيعمار امجد سعيد حمو14387172021115015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك428.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي زياد خلف فرحان14388312021001024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك423.0الخارجيونادبيعايد طالع عبد حواس14389292021400060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك422.0اعدادية الفرات للبنينادبيعمار ياسر حسين علي14390202021007037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك411.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد عبد محمد ابراهيم14391172021351036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك409.0 نيسان للبنات9ثانوية ادبيحنين طه جاسم محمد14392202022101007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك407.0ثانوية الفاروق المختلطةادبياحمد عبد اسماعيل عبد هللا14393202021201002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك407.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيباسم محمد كريم ابراهيم14394112021166010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك404.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيشاجوان محمد حسين السيد علي14395202022349012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك401.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيأبراهيم عامر عبد هللا أبراهيم14396112021204001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك398.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعبد الرزاق رعد عبد علي عبد الحسين14397222021305034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك398.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد صديق محمد نوري14398202021313058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك393.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسوزان خضر الياس زكر14399202022282086

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك490.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيدربند احمد خورشيد عبد هللا14400202041377068

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك478.0ثانوية عائشة للبناتاحيائياسراء رشاد رضا علي14401182042182003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك475.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمود محمد محمود احمد14402202041020067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك468.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآسية تيمور حسين احمد14403202042180003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك385.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسهاد محمود اسود حسن14404202042130020

كلية الطب/جامعة واسط597.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيباسم بزون ذليل جاسم14405262041001031
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كلية الطب/جامعة واسط597.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس علي ناصر جاسم14406262041001099

كلية الطب/جامعة واسط597.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمريم خالد ابراهيم عبد14407262042143097

كلية الطب/جامعة واسط597.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيطيبه باسم سلمان حميد14408262042132166

كلية الطب/جامعة واسط597.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيعباس ياسر جاسم مري14409262041002041

كلية الطب/جامعة واسط597.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد جلوب ناصر14410262042132106

كلية الطب/جامعة واسط597.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد جاسم محمد14411262042132105

كلية الطب/جامعة واسط597.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيرسول حامد عبد الساده علي14412262041038033

كلية الطب/جامعة واسط597.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيياسمين منير عبد االمير نعيم14413262042132254

كلية الطب/جامعة واسط596.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد سمير جليل علوان14414262041001179

كلية الطب/جامعة واسط596.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب احمد شاكر درويش14415222042204112

كلية الطب/جامعة واسط596.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب أمان عبد الكاظم مطر14416262042250287

كلية الطب/جامعة واسط596.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمنار غالب جباري مشجل14417262042132211

كلية الطب/جامعة واسط596.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب محمد راشد دهش14418262042096104

كلية الطب/جامعة واسط596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيسفانه حاتم حسين عليوي14419222042141175

كلية الطب/جامعة واسط595.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغدير حسن حمود راشد14420262042132172

كلية الطب/جامعة واسط595.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور الزهراء فالح حسن جباره14421222042172155

كلية الطب/جامعة واسط595.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء عزيز حسين مجلي14422262042096080

كلية الطب/جامعة واسط595.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم خالد سعد هللا و             يردي14423262042132197

كلية الطب/جامعة واسط594.7ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم حسنين عبد الهادي نوري14424262042113033

كلية الطب/جامعة واسط594.0ثاتوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد حسن ثجيل14425262041040057

كلية الطب/جامعة واسط594.0ثانوية البتول للبناتاحيائيرفل غزوان عزيز بريس14426262042075030

كلية الطب/جامعة واسط594.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الواحد جابر14427262042107070

كلية الطب/جامعة واسط593.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيرند ماجد حسوني حمراوي14428262042096056

كلية الطب/جامعة واسط593.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمروه وجدي دايخ فرهود14429262042104145

كلية الطب/جامعة واسط593.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب ياسر عبد علي حمود14430262042093032

كلية الطب/جامعة واسط593.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيرسول محمد عايش غافل14431262041019021

كلية الطب/جامعة واسط593.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيجيهان كريم مهدي عكاب14432262042169002

كلية الطب/جامعة واسط593.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء فالح هادي كمر14433262042088030

كلية الطب/جامعة واسط592.7ثانوية الرباب للبناتاحيائيتقى عبد الحسين جلوب ناصر14434262042113011

كلية الطب/جامعة واسط592.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبود لطيف14435262042132049

كلية الطب/جامعة واسط592.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيرقيه حيدر حنين عطيه14436262042250090

كلية الطب/جامعة واسط592.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمرام ستار عبيد مايوس14437262042080130

كلية الطب/جامعة واسط592.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمسلم شاكر محمود محمد14438262041003157

كلية الطب/جامعة واسط592.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره محمد كامل عبيس14439262042097072

كلية الطب/جامعة واسط592.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين محمد زبون محيسن14440262041010055

كلية الطب/جامعة واسط592.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد حميد هويدي14441262042088099

كلية الطب/جامعة واسط592.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنار حسين حمزة حزيم14442262042120204

كلية الطب/جامعة واسط592.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيمنور قيس جبار عبد الواحد14443262042121013

كلية الطب/جامعة واسط591.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيكوثر عبد الحسين شريشح جويدر14444262042096146

كلية الطب/جامعة واسط591.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيأيه حسين نعيمه سعيد14445262042080007

كلية الطب/جامعة واسط591.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه يونس زينل يونس14446262042132030

كلية الطب/جامعة واسط591.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين شهاب حمد عاجل14447222041358012

كلية الطب/جامعة واسط591.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحيدر فليح محسن محمد14448232041059034
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كلية الطب/جامعة واسط591.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد داخل جبر14449262042250079

كلية الطب/جامعة واسط591.0ثانوية البتول للبناتاحيائياسراء عزيز ابراهيم كريدي14450262042075005

كلية الطب/جامعة واسط591.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيبتول جواد محسن سلمان14451222042168014

كلية الطب/جامعة واسط591.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر حمدان سلمان14452262042132101

كلية الطب/جامعة واسط591.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيابتهال محسن علي دهدار14453262042080008

كلية الطب/جامعة واسط591.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسين عيسى عبد جابر14454262041022042

كلية الطب/جامعة واسط590.9اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرؤى علي كريم شندوخ14455262042080049

كلية الطب/جامعة واسط590.0اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين فارس حسن داود14456262042107032

كلية الطب/جامعة واسط590.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين عدي حميد توفيق14457262041010043

كلية الطب/جامعة واسط590.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيالحسن علي عوده كاظم14458262041048013

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0اعدادية الغدير للبناتاحيائياسراء محمود حسين زغير14459262042086006

كلية طب االسنان/جامعة واسط591.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة ازويد زغير لفته14460262042088121

كلية طب االسنان/جامعة واسط590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيه احمد موسى احمد14461262042097003

كلية طب االسنان/جامعة واسط590.0اعدادية الغدير للبناتاحيائياسيا رحمان حرش حمد14462262042086008

كلية طب االسنان/جامعة واسط590.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحنين قاسم ايدام حسن14463262042132056

كلية طب االسنان/جامعة واسط589.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيافراح جياد نايف ذفال14464262042109007

كلية طب االسنان/جامعة واسط589.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيايات عارف يوسف حامد14465262042109015

كلية طب االسنان/جامعة واسط589.0اعدادية النور للبناتاحيائيهدى حميد كحط حمد14466262042119104

كلية طب االسنان/جامعة واسط589.0اعدادية الحي للبناتاحيائيتبارك جبار بشير رسن14467262042107033

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرسل خالد داود سلمان14468262042102040

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم ناصر حسن محسن14469262042132206

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيشكران باسم محمد كاظم14470262042087092

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيآيه وليد شهيد محسن14471262042143004

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب عباس حسين عبره14472262042078041

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار قيس كريم عواد14473262041003125

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد حسين مالح14474262042088083

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياسراء رياض حسن جاسم14475262042120003

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهبة حاكم مغير عمران14476262042074131

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0اعدادية القدس للبناتاحيائيروان احمد عيدان مهدي14477262042104066

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم حسين يوسف14478252041052027

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس حسين عبد علي جاسم14479262041038045

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتقى فالح جواد كاظم14480262042250064

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0ثانوية الشجعان للبنيناحيائيعلي حسن عصواد عبد14481262041176007

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء علي حسين شيال14482262042119045

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبتول راشد زعيبل خليف14483222042141038

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء حبيب خضير والي14484222042204090

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمهدي خالد مهدي صالح14485262041202117

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينه رافد حياوي ياسين14486262042132143

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.5ثاتوية المتميزيناحيائيباقر علي عبد الجبار محمد14487262041040007

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيخديجه احمد حمود كاظم14488132042118070

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيأسراء جميل فرهود مخيلف14489222042204002

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب هيثم سعدون محمود14490262042109063

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى كريم فرحان خلف14491262041001195
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كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهدى رحيم دغيم جسام14492112042080155

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيرند علي فالح هندي14493142042073056

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي محمد فاضل عليوي14494262041027103

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة حارث كاظم مرزة14495262042120169

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحمن زعيبر سلمان14496262042132181

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيالمجتبى حسن محمد علي كاظم14497122041001012

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائينور علي حسين حميدي14498262042098043

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيشهد سامي سلمان تركان14499112042103057

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيضحى علي مزهر صخيل14500262042083064

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين خالد رزيج مسكين14501222042204038

كلية طب االسنان/جامعة واسط583.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيوليد اياد وليد رشيد14502132041020194

كلية طب االسنان/جامعة واسط583.0اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء احسان محمد كاظم14503262042104048

كلية طب االسنان/جامعة واسط583.0اعدادية الكوت للبناتاحيائياستبرق حاكم عبيد عايز14504262042096006

كلية طب االسنان/جامعة واسط583.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه عبد االمير سعدون عبد الرضا14505222042185089

كلية طب االسنان/جامعة واسط583.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيآيه فراس يحيى علي14506262042143003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط517.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيرؤيا عبد الجبار مكي محمد14507262052143004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط480.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه كريم حسين ظاهر14508262052116025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط471.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيزينب احمد نعيم سالم14509262052102018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط466.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعلي كنعان كريم حميد14510262051001038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط460.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسين عالء حسين عيدان14511262051027015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط459.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيسجاد جواد كاظم فيصل14512262051004015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط458.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيفرزدق عبد الحسين حميد زاير14513142051012038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط456.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي سامي كاظم الزم14514282051001096

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط467.0ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيمقتدى كاظم علي عيسى14515282051023034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط456.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي خزعل سهم جاسم14516282051020026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط456.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقياحمد عالوي سلوم صادق14517262051048003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط453.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعبد االله صاحب شويع صالح14518282051151397

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط448.7ثانوية المتميزينتطبيقيقيصر محمد عمران موسى14519282051026005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط442.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي كريم بشير فرج14520282051002075

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط440.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيمرتضى جواد محمد يوسف14521262051036019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط440.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيامنيه محمد معتوق محمد14522162052259006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط439.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحسن ماجد محسن عبيس14523262051011007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط439.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيميثم عبد الحسين هامل جاسم14524282051151849

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط438.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفرقان قاسم زغير حنتوش14525282052059067

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط436.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي زغير صابط14526282051001037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط434.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين حبيب عبد النبي صيهود14527162051363076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط512.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد الباقر رزاق علي مراد14528262041020054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط499.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد الباقر وادي زعون حطب14529262041007090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط494.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيعذراء مقداد حميد حوار14530262042080174

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط494.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد جواد عبد شهواز14531162041060084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط487.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر علي عبد طاهر14532262041001211

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط463.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيجهاد محمد رمضان علي14533162051006014

كلية العلوم/جامعة واسط540.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد حيدر صبيح احمد14534282041021024
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كلية العلوم/جامعة واسط537.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد جابر ثجيل جعاز14535262041033103

كلية العلوم/جامعة واسط535.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيسجى نعيم عبد دخيل14536262042086117

كلية العلوم/جامعة واسط535.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيايات حسين علي دهدار14537262042086016

كلية العلوم/جامعة واسط534.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء رائد منعم شاكر14538262042096073

كلية العلوم/جامعة واسط531.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه نصير خيري رحم14539262042080123

كلية العلوم/جامعة واسط527.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء رياض كاظم ايدام14540262042250280

كلية العلوم/جامعة واسط526.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب سالم عويد حديد14541262042097059

كلية العلوم/جامعة واسط525.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياسيل عباس سامي مسلم14542262042250014

كلية العلوم/جامعة واسط525.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحمزة محمود رضا بكتش14543172041059024

كلية العلوم/جامعة واسط522.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيريام ثامر غافل أبيه14544262042102047

كلية العلوم/جامعة واسط521.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي نذير محمد جاسم14545262041209146

كلية العلوم/جامعة واسط520.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد زعيم جداح عنبر14546222041098006

كلية العلوم/جامعة واسط516.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد علي جاسم سلمان14547262041033116

كلية العلوم/جامعة واسط515.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رضا مويش سلمان14548262042097045

كلية العلوم/جامعة واسط513.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيعلي صالح جاسم حمادي14549192041054011

كلية العلوم/جامعة واسط512.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيغدير شاكر حسوني جياد14550242042149083

كلية العلوم/جامعة واسط512.0اعدادية الحي للبناتاحيائيهدى عامر حمد عكله14551262042107156

كلية العلوم/جامعة واسط506.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمسرة خضير عبد الرضا خليف14552262042250199

كلية العلوم/جامعة واسط504.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيرزق علي جبار زغير14553262042076007

كلية العلوم/جامعة واسط502.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزهراء رياض كريم عليوي14554262042251024

كلية العلوم/جامعة واسط501.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين خليل ابراهيم مراد14555262042132036

كلية العلوم/جامعة واسط500.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيشموس فاضل عبد علي خرميط14556262042102095

كلية العلوم/جامعة واسط500.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينور الهدى صالح ثجيل منصور14557262042250222

كلية العلوم/جامعة واسط498.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن خلف محمد14558262042148018

كلية العلوم/جامعة واسط497.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيذو الفقار حسين عباس حسن14559262041001072

كلية العلوم/جامعة واسط497.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عمار عدنان عريبي14560262042119081

كلية العلوم/جامعة واسط496.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر علي ابراهيم دلي14561242041001311

كلية العلوم/جامعة واسط495.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم محمد عطيه14562262042132093

كلية العلوم/جامعة واسط495.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب حازم محمد غشيم14563262042106059

كلية العلوم/جامعة واسط493.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي حسن خضير عباس14564262041048071

كلية العلوم/جامعة واسط492.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد علي محمد عبد14565262041022144

كلية العلوم/جامعة واسط491.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائياديان محمد راضي محمد14566262042087005

كلية العلوم/جامعة واسط491.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء سعيد عبد الكاظم غيدان14567262042250102

كلية العلوم/جامعة واسط490.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب سليم حسن علي14568262042074068

كلية العلوم/جامعة واسط490.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايات لؤي علي مطشر14569262042090005

كلية العلوم/جامعة واسط489.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء سعد خطار خلف14570262042104074

كلية العلوم/جامعة واسط489.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيغدير خلف موحان كتاب14571262042087101

كلية العلوم/جامعة واسط489.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيايات طعمه كريم سيل14572262042086018

كلية العلوم/جامعة واسط489.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكريم ناهي محمد نوير14573262041022123

كلية العلوم/جامعة واسط485.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك ناظم غالم حسين14574262042103012

كلية العلوم/جامعة واسط484.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحيدر علي داود سلمان14575262041019019

كلية العلوم/جامعة واسط484.0ثانوية الكوت االهلية للبناتاحيائيزينب فراس طالب كيطان14576262042114007

كلية العلوم/جامعة واسط483.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي محمد عاصي سمير14577262041038064
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كلية العلوم/جامعة واسط482.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيكرار علي غني جابر14578232041002212

كلية العلوم/جامعة واسط481.6ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محمد عبد الجبار عبد الوهاب14579232041021088

كلية العلوم/جامعة واسط481.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد سلمان14580262042096071

كلية العلوم/جامعة واسط435.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيفاطمه فيصل جهاد كاظم14581262052102027

كلية العلوم/جامعة واسط433.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيمنتظر ستار حسن صالح14582262051007052

كلية العلوم/جامعة واسط432.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك صاحب عويد ياسين14583262052097010

كلية العلوم/جامعة واسط425.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين ماهر حسن علي14584262051007019

كلية العلوم/جامعة واسط424.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيأبرار تحسين عويز سايب14585262052102001

كلية العلوم/جامعة واسط421.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيمحمد سلمان محمد جبر14586262051208025

كلية العلوم/جامعة واسط421.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمنتظر علي عبد الزهره عباس14587282051151804

كلية العلوم/جامعة واسط417.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيباقر كريم كمر ياسين14588262051001011

كلية العلوم/جامعة واسط415.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعلي حسين مزعل هوير14589262051008021

كلية العلوم/جامعة واسط410.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكرار حسن مناتي صلبوخ14590282051044069

كلية العلوم/جامعة واسط404.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيرتاج اكرم رشيد حمد14591262052102012

كلية العلوم/جامعة واسط401.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيسالم خالد حسين مدلول14592242051019011

كلية العلوم/جامعة واسط400.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيسجاد رحيم عسكر مهاوي14593282051022054

كلية العلوم/جامعة واسط399.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين كريم جاسب زبون14594282051044023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط445.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرقيه شعالن عبد الحسين عبد السيد14595262042087047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط443.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم راشد عبد هللا مرشد14596262042106096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط440.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد ابراهيم14597262042074053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط440.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيرحيم كريم رحيمه ياسر14598262041160015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط422.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور محسن كاظم شوير14599262042088167

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط418.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعباس فاهم حميد حاتم14600232041029020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط373.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيامير سامي محمد عبد14601222051311017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط367.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى كاظم لفته عبد علي14602262051209094

كلية القانون/جامعة واسط461.0الخارجيونادبيمنتظر سعيد حلبوت موزان14603262021400067

كلية القانون/جامعة واسط456.0اعدادية االصالة للبنينادبيعبد هللا فليح جخير سلومي14604262021035066

كلية القانون/جامعة واسط456.0اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء اسامه جبار كاظم14605262022097014

كلية القانون/جامعة واسط450.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيرفل يوسف عطاي سعيد14606262022111022

كلية القانون/جامعة واسط449.0اعدادية جصان للبنينادبياحمد وليد عبد الرضا موسى14607262021036002

كلية القانون/جامعة واسط446.0ثانوية الدبوني للبناتادبيفاطمه فالح حسن بناي14608262022098008

كلية القانون/جامعة واسط443.0 تموز للبنين14اعدادية ادبيعبد المنعم محمد عبد المنعم محمد14609262021006045

كلية القانون/جامعة واسط442.0اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد بشار عبد الحسين مريشد14610262021004001

كلية القانون/جامعة واسط440.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد جاسم محمد علود14611262021019032

كلية القانون/جامعة واسط439.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر عبد الرحمن كامل غالب14612262021019054

كلية القانون/جامعة واسط439.0اعدادية المثنى للبنينادبيكرار حيدر ناصر المي14613262021005058

كلية القانون/جامعة واسط438.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبينبا فؤاد رحمان راشد14614262022076021

كلية القانون/جامعة واسط437.0اعدادية المثنى للبنينادبيفاضل علي كاظم عبيد14615262021005055

كلية القانون/جامعة واسط435.0 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي محمد داود سلمان14616262021006056

كلية القانون/جامعة واسط431.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيعلي نجم عبيد نايف14617262021155027

كلية القانون/جامعة واسط431.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن فالح جياد شناوه14618262021019018

كلية القانون/جامعة واسط428.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيآيه صادق عبد الكاظم عويد14619262022074003

كلية القانون/جامعة واسط428.0الخارجيونادبيفنار محمد بهجت حسن14620262021400053
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كلية القانون/جامعة واسط471.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسيف عماد محمد جاسم14621262041012059

كلية القانون/جامعة واسط470.0ثانوية فضة للبناتاحيائياستبرق باسم عبد جبر14622262042095002

كلية القانون/جامعة واسط441.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى ماجد جبل رزن14623262041003163

كلية القانون/جامعة واسط451.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمصطفى محمد رضا فاضل علي14624261951009040

كلية القانون/جامعة واسط449.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقييعرب محسن جبار كواك14625261951009045

كلية القانون/جامعة واسط387.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيباقر تركي عبد الحسين بري14626262051020003

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط416.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيباقر عبد الرضا عاني محمد14627262041209028

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط404.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيكرار عباس عبود فرج14628262041205077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط418.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيزين العابدين ابراهيم حسين هادي14629222021020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط413.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد تقي علي عبد الحسين غنتاب14630262021056105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط405.0اعدادية الميمون للبنينادبيحسين علي كاظم اعبيس14631262021033013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط403.0اعدادية المثنى للبنينادبيمرتضى سليم محمد حسن14632262021005074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس هاشم ناصر حسين14633262021046037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط401.0ثانوية السراج للبنينادبيحيدر عبد هللا ناصر خلف14634282021031008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط398.0اعدادية الموفقية للبنينادبيهالل زامل هالل سعدون14635262021056144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط397.0اعدادية الموفقية للبنينادبيكرار حيدر نعيم عاشور14636262021056097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط393.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي مجيد نايف جار هللا14637262021056087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط384.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيضياء الدين محمد خيون عليخ14638262021201080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط381.0 تموز للبنين14اعدادية ادبيمحمد علي حسن علي14639262021006071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط381.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمؤتمن احمد كاظم فليح14640262021047156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر احمد جباري هندي14641262021019074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيهاشم محمد عليوي عيالن14642262021174015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط376.0اعدادية السياب للبنينادبيعباس ضامر ناصر مشعل14643262021045039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط375.0اعدادية دجلة للبنينادبيياسين مالك كامل جليب14644262021020032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط374.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيفرقد محمد فرج علوان14645262022139014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط372.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزينب محمد عليوي عبد الحسن14646262022076014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط397.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد علي رزاق علي14647262041010015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب سلمان جاسم محمد14648262042106060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط384.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه كريم عبيد مزيد14649262042250313

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط384.0ثانوية العزة للبناتاحيائيطيبه محمد نصار شايع14650262042099040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط382.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيدعاء ظافر اسعيد ياسر14651262042086052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط379.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيمؤمل مؤيد عاشور سلمان14652262041020052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط368.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر ثامر عبد14653222042204163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط366.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد محسن خوام شعالن14654262041022008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط361.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه كريم غليم بستان14655262042119082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط374.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعمار موسى عبد الرضا وادي14656262051020031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط469.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعادل مطر مران مري14657262041152018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط456.0الخارجيوناحيائيعباس علي جبر هدهود14658262041400037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط455.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيصفاء علي فاضل حسين14659262042100041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط452.0اعدادية المناهل للبناتاحيائينورس رسن علي محمد14660262042115062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط450.0اعدادية الحي للبناتاحيائيعهود ستار عبيد كاظم14661262042107117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط446.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيعذراء كزار وادي علي14662262042115044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط445.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب تحسين يدوع ناصر14663262042096091
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط442.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيانتصار صالح عبيد جابر14664262042081006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط439.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزهراء كريم طحباش حسين14665262042145009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط436.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيآيات عبد علي حسين امير14666262042080005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط434.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى صباح خضير عباس14667262042088162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط429.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيسجى عبد الحسين شاكر فتاح14668262042117040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط429.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيامنه جعفر هليو عبد14669262042086012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط442.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمرتضى عماد كاظم صجم14670262051009043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط432.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينتطبيقيمحمد عواد ناصر ظنه14671221951382028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط427.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيكريم عبد الحسين فرحان كريم14672261951021022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط418.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيجعفر علي جبر هدهود14673262051209018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط414.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحسين جاسم حسين نفيل14674262051003011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط399.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمحمد غانم محمد حسين14675262051202076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط398.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحسين محمد شلهوب سدخان14676262051008009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط397.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيعباس جبر فرحان شليح14677262051023028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط394.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيزهراء طالب عبد جابر14678262052115007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط393.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيايمن رياض شمخي جابر14679222051363003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط389.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر شمخي جابر منصور14680282051151262

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط385.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيسجاد كريم شخير حمد14681222051098011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط383.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيكرار حسن داخل عوده14682262051017048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط375.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمجتبى علي فاضل خليف14683262051209076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط373.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين قاسم عزيز راضي14684222051302039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط370.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين مغير14685272051153048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط364.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيحسين فالح حسن حميدي14686262051155007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط363.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسن محمد عاجل صكبان14687292051153058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط363.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعلي مثنى خطاب خلف14688262051002032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد عبد محمود عبطان14689262021026059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبياسراء صباح جاسم موزان14690262022084001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0ثانوية بلقيس للبناتادبيأنفال عبد الرضا خير هللا خليف14691261922116001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمقتدى محمد كاطع مسلم14692262021056135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0اعدادية النعمانية للبناتادبيتقى احمد سناء محمد علي14693262022087017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0اعدادية حلب للبنينادبيجاسم محمد عبد الرضا فانوس14694262021013020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0اعدادية النعمانية للبناتادبياصيل غانم هالل سباهي14695262022087004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيفاطمه ستار راضي حسين14696262022146008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0ثانوية بلقيس للبناتادبيرسل قصي نزار محمد14697262022116007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيحيدر مهدي رحم جالب14698262021163007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0اعدادية بدرة للبنينادبيعباس حسن مير علي سلمان14699262021021013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسهاد صفاء مير حسين يونس14700262022097031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد حسين جدوع عطيه14701262021021032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيصادق جميل كاظم عباس14702262021047093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيرحمه سعيد كريم عاجل14703222022394003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحيدر هاشم رسول زعيل14704262021044019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيامجد حميد شالل علي14705232021196002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحنين احمد مطيع هادي14706262022097012
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0الخارجيونادبيحيدر عوده فرحان هيجل14707262021400022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيمحمد نبراس صبيح ذياب14708262021163013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0اعدادية االحرار للبنينادبيعلي مالح عناد فالح14709262021018034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزينب محمود محسن خليل14710262022108020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0ثانوية فضة للبناتادبينرجس جاسم محمد عبد14711262022095016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيرسل عباس سامي مسلم14712262022117006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيشهد طالب فريح حسن14713262022103020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيعيسى جبار غازي سكر14714262021174009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0اعدادية المودة للبناتادبيغفران فرحان حنون راضي14715262022078025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط450.0اعدادية النور للبناتادبيزينب هادي صالح جاسم14716262022119028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0اعدادية العزيزية للبناتادبيأسراء كريم جواد محمد14717262022110001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعلي هادي بريج صالح14718262021175010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ثانوية المصطفى للبنينادبيعبد هللا صالح تركي موسى14719232021045017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيوفاء كاظم حران صفانه14720262022139017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيامنه عمر تركي فرحان14721262022130002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية علي الغربي للبنينادبياحمد حيدر علي سلمان14722282021013001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية الهدى للبناتادبيبتول حسن فليح محيسن14723242022115015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء علي جبار عزيز14724262022109012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط423.0 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد اياد زباله سالم14725262021006002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط422.0اعدادية النور للبناتادبيشهد اكرم عبد الزهرة خنجر14726262022119033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور احمد رفاك عواد14727222022172026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط420.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب ياسر احمد عباس14728222022172019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط419.0اعدادية الكرامة للبنينادبيزيد علي حسين عذاب14729262021004024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط417.0اعدادية النور للبناتادبياسراء احمد سناوي عزيز14730262022119003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعلي ناصر طوفان عيدان14731262021175009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط413.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء جابر ظاهر محيسن14732222022172008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم جواد راضي14733232021002028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط409.0اعدادية الزهراء للبناتادبيريتاج ميثم محمد جواد14734262022097019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط406.0اعدادية النور للبناتادبيام البنين سعدون زامل خضير14735262022119005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط402.0اعدادية االمين للبنينادبيعلي عماد يعكوب يوسف14736312021009033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط399.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيكرار سعيد خاجي علي14737222021309025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0اعدادية االبراج للبنينادبيجاسم محمد جبار راعي14738252021027011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد مدير طويان صاهود14739222021376091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط392.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيمحمود جاسم عبيد هندوز14740252021120011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط389.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسن سرحان كسار حسون14741262021201032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط387.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى شاكر علوان جهلول14742262021019067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط385.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيعليه جبار بدوي حسن14743262022081026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0اعدادية الميمون للبنينادبيعباس علي دوير توله14744262021033028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0اعدادية الوفاء للبناتادبيشهد احمد رفاك عواد14745222022172021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيغدير خليل حران محمد14746222022394007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط383.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي ستار عبد الحسين سلمان14747262021005047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط381.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيحيدر اسعد عبد الصمد جلود14748222021073009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط378.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيالياس حاتم ثاني تالي14749262021201182
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0اعدادية حلب للبنينادبياحمد صباح علي جواد14750262021013009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0اعدادية المثنى للبنينادبيرضوان دويح نخيالن ليلي14751262021005023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط374.0اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيمحمد خضر مايوس كشيش14752222021310031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد كاظم عبد علي حميد14753232021165023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0اعدادية الزهراء للبناتادبياسراء صالح مهدي حميدي14754262022097002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0ثانوية األعراف المختلطةادبيمحمد محسن عبد الرضا مطلب14755262021161022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط370.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي مشتاق طالب حسن14756232021055048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيرسول حسين عبيد حسين14757252021120006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمحسن جلود عرنوص ثجيل14758142021210074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0ثانوية التاميم للبناتادبينور جميل كاطع غركان14759262022101036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط367.0اعدادية بني سعد للبنينادبيحسين صباح كريم احمد14760212021008004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط366.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد كاظم حاضر طعمه14761282021151015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط366.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيمنتظر علي هاشم سلمان14762262021173062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط366.0اعدادية القطيف للبنينادبيحمزه حسن عليوي كهيه14763262021041020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط366.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيسكنه عراك زيدان جاسم14764282022093045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط366.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي عبد الحسين صالح عليوي14765262021017050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط365.0ثانوية السراج للبنينادبيحيدر عادل رحيم نعمه14766282021031007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط364.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي حمزه عبد علي عبيد14767262021025050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط364.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجاسم احمد هادي عيدان14768142021048012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط363.0ثانوية ابن سينا المختلطةادبيحيدر سلمان هنون بعنون14769262021166005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط363.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيساره شرهان يوسف عباس14770262022123031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط363.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين سعيد جوده ناصر14771262021025018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط363.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيأحمد خضير عبيد معيجل14772142021029002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط362.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيخديجه كريم جابر كمر14773262022123017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط362.0ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبيمصطفى حسن هادي لهيمص14774242021214026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط362.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيأقبال ستار صحن سلمان14775262022072002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط361.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبيحيدر احمد غيدان بردان14776262021024010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط361.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرقية اياد محمود حسن14777262022126036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط360.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسين تركي مدلول حسون14778262021173009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعذراء ضياء متعب غنصي14779261942152013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى باسم جالب عوده14780262041027134

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي طاهر علي14781262042088084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0اعدادية القاسم للبنيناحيائياسامة خزعل كاظم هندي14782232041006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيعباس صيوان كنعان جعاز14783222041034023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمرتضى حليم جابر محمد14784292041153196

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك حليم حسن خليف14785262042250055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد خالد حسن عبد14786262041033005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيمسره حيدر ايواد ضاحي14787262042086161

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0اعدادية اليسر للبناتاحيائينرجس جادر خضير محمد14788262042109101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط422.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمروه محمد خلف كطن14789222042419045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط419.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبتول علي محسن عالوي14790262042143018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط419.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء صبيح الزم حسين14791222042394036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط415.0ثانوية بالدي المختلطةاحيائيهيجل احمد حامد عادي14792232042207006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط415.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبدور خلف جياد محمود14793262042087022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0اعدادية النور للبناتاحيائيغفران كريم غليم بستان14794262042119074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء زياد حسين سلمان14795262042096074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط413.0اعدادية الحي للبناتاحيائيمعصومه جميل داود سلمان14796262042107138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط409.0ثانوية الرسل للبناتاحيائيايه عزيز يوار عطيه14797262042147002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط409.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمؤمل وليد عاشور عبد الحسين14798262041202085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط409.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمة عبد االمير حميد رمضان14799262042088066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط406.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيايه عيسى سلمان طارش14800262042087019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط404.0الخارجيوناحيائيحسين عالوي صبيح كمن14801242041400031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط403.0ثانوية البتول للبناتاحيائيرقيه ناهض ناصر محمد14802262042075032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيبنين عماد نعيم سالم14803262052102006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط423.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيزهراء لطيف عبد حبيب14804261952143014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط423.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقينور جاسم هالل عجيل14805262052086048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط412.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمروان ياسين ناصر حسين14806262051011049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط372.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمروان عبد الحسين زويني رومي14807222051314090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيعلي عكش راضي حمود14808262051018020

كلية اآلداب/جامعة واسط389.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه خضير عباس حمود14809262022075012

كلية اآلداب/جامعة واسط374.0اعدادية النور للبناتاحيائيسارة عادل شمران كاظم14810262042119057

كلية اآلداب/جامعة واسط369.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء حسين فنجان خضير14811262042115023

كلية اآلداب/جامعة واسط362.0اعدادية النور للبناتاحيائيهدى محسن خضر زاير14812262042119107

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط362.0اعدادية طه االمين للبنينادبيباقر عدنان حاشوش منجل14813262021026004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيزينب محمد شعالن كعيس14814261942155012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط428.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور بدر راضي سلومي14815262042120230

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط423.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيزهراء نايف رحمان هادي14816231942226010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط393.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء حمير سفاح كمون14817262042074052

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط390.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء علي موحان عداي14818262042074057

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط389.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزهراء علي نعمه حمود14819262042092044

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط388.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيهالة طعيمة محمود سلمان14820262042077033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط387.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيسجى حامد ورور فياض14821262042111033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط385.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيرسل مهدي هادي باصي14822262042092036

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط385.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعبد هللا ناطق عربيد شعالن14823262041026031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط380.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس عمران اسماعيل14824262042148014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط376.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيفاطمه علي يوسف حسين14825262042091042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط375.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيهيثم جمهوري زوير حسين14826292041151153

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط374.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائينرجس اسعد صالح عكال14827262042098038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط373.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيبنين ستار ابراهيم اسماعيل14828232042226004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط367.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهبه صادق جعفر حسوني14829262042144088

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائييقين جابر مناحي خلف14830262042251073

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات عصام طه زيدان14831262042139004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط365.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين عالوي كاظم عبد14832262041155021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط361.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيسيف رحيم علي خلف14833262041205044

كلية الطب/جامعة ميسان691.6اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي رسول جاسم خليف14834281941006088

كلية الطب/جامعة ميسان597.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيهشام علي محيسن علي14835282041032039
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كلية الطب/جامعة ميسان597.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي عبد الجبار ميرزا حسين14836282041001037

كلية الطب/جامعة ميسان597.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد هادي محسن مانع14837282041026044

كلية الطب/جامعة ميسان597.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيمينا خالد عبد الكريم نوشي14838282042059138

كلية الطب/جامعة ميسان597.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد كريم غوري طرار14839282041032031

كلية الطب/جامعة ميسان597.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيشهد صادق جعفر ابراهيم14840282042062080

كلية الطب/جامعة ميسان597.0اعدادية البيان للبناتاحيائيأبرار وائل زهراو مجيسر14841282042078001

كلية الطب/جامعة ميسان596.4ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك ماجد عبد المحمد جاسم14842282042079010

كلية الطب/جامعة ميسان596.0اعدادية البيان للبناتاحيائينور حطاب هاشم عشاو14843282042078084

كلية الطب/جامعة ميسان596.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيحسين قاسم حسين حمود14844282041021009

كلية الطب/جامعة ميسان596.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عنصيل طليع14845282041022019

كلية الطب/جامعة ميسان596.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحبيب حسين جبار كريم14846282041042005

كلية الطب/جامعة ميسان595.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيجنات عقيل رجب يوسف14847282042052027

كلية الطب/جامعة ميسان595.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيهدى نعيم شهاب جبار14848282042059162

كلية الطب/جامعة ميسان595.0ثانوية المتميزاتاحيائيهال زبير ذيبان عماره14849282042079050

كلية الطب/جامعة ميسان595.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين علي جاسم محمد14850282041009016

كلية الطب/جامعة ميسان595.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عادل كاظم عباس14851282041001071

كلية الطب/جامعة ميسان594.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب جبار سلمان زبون14852282042062051

كلية الطب/جامعة ميسان594.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيشمس مهدي اسماعيل ابراهيم14853282042080022

كلية الطب/جامعة ميسان594.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيغفران علي حاتم حسن14854282042190146

كلية الطب/جامعة ميسان594.0ثانوية كميت للبناتاحيائيزهور عبد الباسط عبد الصمد حمادي14855282042067016

كلية الطب/جامعة ميسان593.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد احمد صبيح جبر14856282041001097

كلية الطب/جامعة ميسان593.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائياحمد رائد حكمت وهام14857282041032002

كلية الطب/جامعة ميسان593.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيعذراء قاسم مجيد طاهر14858282042073043

كلية الطب/جامعة ميسان593.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيادريس عبد هللا جاسم عشاو14859282041009007

كلية الطب/جامعة ميسان592.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء ماجد جمعه بدن14860282042078039

كلية الطب/جامعة ميسان592.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد نعيم عبد الرضا كزار14861282041001111

كلية الطب/جامعة ميسان592.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزينب عبد االمير هالل صبيح14862282042090029

كلية الطب/جامعة ميسان592.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينور الهدى احسان زغير هاتو14863282042051096

كلية الطب/جامعة ميسان592.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد خليل إبراهيم14864282041025013

كلية الطب/جامعة ميسان592.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى كاظم جواد عبد هللا14865282041001119

كلية الطب/جامعة ميسان592.0ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم عباس صدام نعيمه14866282042050072

كلية الطب/جامعة ميسان592.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى قاسم عبيد عبد الرضا14867282042062110

كلية الطب/جامعة ميسان591.8ثانوية المتميزاتاحيائيرفل رياض انعيمة خلف14868282042079015

كلية الطب/جامعة ميسان591.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء باسم عبد بديوي14869282042062035

كلية الطب/جامعة ميسان591.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسنين علي دعير فهد14870282041151067

كلية الطب/جامعة ميسان591.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء علي جبار وهم14871282042059060

كلية الطب/جامعة ميسان591.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيهدى صادق رحيم حزام14872282042059161

كلية الطب/جامعة ميسان591.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسبا غضبان عبيد خريص14873282042063069

كلية الطب/جامعة ميسان591.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى محسن عبد مزيد14874282042096018

كلية الطب/جامعة ميسان591.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيغدير عمار عبد الصاحب علي14875282042059105

كلية الطب/جامعة ميسان591.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد مصطفى عباس مراد14876282041006143

كلية الطب/جامعة ميسان591.0ثانوية النضال للبناتاحيائيرقيه كريم مطر هاشم14877282042050023

كلية الطب/جامعة ميسان590.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيديانا عدنان فرحان عيدي14878282042055033
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كلية الطب/جامعة ميسان590.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيمسلم مهدي وحيد عطيه14879282041007023

كلية الطب/جامعة ميسان590.0ثانوية العدل للبناتاحيائيهجران خالد حنون عبود14880282042082044

كلية الطب/جامعة ميسان590.0ثانوية العدل للبناتاحيائينبأ فالح حسن جبار14881282042082038

كلية الطب/جامعة ميسان590.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي اسعد عبد الواحد بالسم14882282041009027

كلية الطب/جامعة ميسان590.0ثانوية سومر للبناتاحيائيطيبه علي عباس جبر14883142042072088

كلية الطب/جامعة ميسان590.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيريام رياض جاسم محمد14884282042074014

كلية الطب/جامعة ميسان590.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيكرار فاضل مطشر شاكردي14885282041001087

كلية الطب/جامعة ميسان589.6ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل جاسم حميد عبودي14886282041026034

كلية الطب/جامعة ميسان589.5اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياحمد سعد كوكز حسب14887282041151019

كلية الطب/جامعة ميسان589.4ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيكرار مثنى ناجي حسن14888242041048028

كلية الطب/جامعة ميسان589.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيايه امجد حميد بدن14889272042077012

كلية الطب/جامعة ميسان589.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد نعمه الطيف هادي14890272041001030

كلية الطب/جامعة ميسان589.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمحمد جعفر رشيد رحيم14891222041028108

كلية الطب/جامعة ميسان589.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء محمد غياض عبيد14892282042078040

كلية طب االسنان/جامعة ميسان590.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء عقيل سلمان اسماعيل14893282042059059

كلية طب االسنان/جامعة ميسان589.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء مطاع سلمان موسى14894282042063048

كلية طب االسنان/جامعة ميسان589.0ثانوية كميت للبناتاحيائيام البنين ناصر رسن سبع14895282042067002

كلية طب االسنان/جامعة ميسان589.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيآية رحيم عوده حمد14896282042063006

كلية طب االسنان/جامعة ميسان588.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيايات سامي حافظ خلبوص14897282042058002

كلية طب االسنان/جامعة ميسان588.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد جاسم جوني هليل14898282041006009

كلية طب االسنان/جامعة ميسان587.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور محمد حسن لعيبي14899282042050086

كلية طب االسنان/جامعة ميسان587.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم محبس مصلي راضي14900282042055117

كلية طب االسنان/جامعة ميسان586.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسن عبد العظيم عبد الرزاق اسد14901282041006031

كلية طب االسنان/جامعة ميسان586.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه رشدي عبد الصاحب داغر14902282042068082

كلية طب االسنان/جامعة ميسان586.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب نعمه كامل عبد هللا14903262042132141

كلية طب االسنان/جامعة ميسان586.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحسن كريم ابراهيم عبد الزهره14904162041449012

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيسارة مهدي محمد محيسن14905282042059084

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمه عبد الحكيم حميد عبد هللا14906282042080028

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي امهاوي عبد علي14907282042096007

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيآيات يوسف أرحيمة عبد هللا14908282042069006

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزينب علي حسين علي14909282042052061

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.4اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد بشير كامل خشين14910282041006008

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمود رافد سليمان عبد هللا14911172041022097

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيهبه سمير بدر اسماعيل14912282042077039

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء فاخر عجيل حسن14913282042063044

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد الواحد بدير14914122041025087

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيجاسم محمد حسن عكبايه14915282041008018

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب حسن عبد هللا سلمان14916282042062053

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين مصطفى طعمه جودة14917282041006051

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبراء حسين عالوي عيدان14918262042132032

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيابو الفضل احمد سهيل سوادي14919112041020001

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيكرم عماد قاسم حمودي14920172041007135

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفرقان كاظم موسى محمد14921282042078079
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيجمانه فاضل هداد عبد14922222042141061

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0اعدادية العزة للبنيناحيائيصادق امين علي حسين14923262041007047

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمجتبى عباس جمعه عنبار14924282041001094

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمصطفى طالب صالح سالم14925132041045051

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر غيدان حسين14926262042250100

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيطفوف حسين محمد نوري حميد14927282042052066

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء كريم قاسم حسن14928282042069041

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيقطر الندى فاضل مفتن بكال14929262042143093

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي ليث عبد الرسول محمد14930252041035044

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيإيثار نذير أهليل جدوع14931262042251002

كلية طب االسنان/جامعة ميسان581.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد سعد فرج14932282042079025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان591.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة فرحان عبد الحميد كاظم14933282042055105

كلية الصيدلة/جامعة ميسان591.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائينور صالح طابور عويد14934282042077037

كلية الصيدلة/جامعة ميسان591.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء سعد لطيف راجح14935282042062025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان590.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسن محمد حافظ ماجود14936282041012015

كلية الصيدلة/جامعة ميسان590.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء فاضل ياسين حسين14937282042057013

كلية الصيدلة/جامعة ميسان590.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمرتضى منعم عاشور حمودي14938282041012063

كلية الصيدلة/جامعة ميسان590.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد فاضل عبد االمير سالم14939282041006018

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب احمد جاسم جويد14940282042080015

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0ثانوية النضال للبناتاحيائينرجس سالم عبيد شريجي14941282042050079

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيصفا جاسم محمد لوتي14942282042081035

كلية الصيدلة/جامعة ميسان589.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيطيبة محمد عبد هللا جعفر14943282042061028

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة عباس كرم طعمه14944282042190160

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمهيمن جمعه ريس ديعم14945282041006164

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمجتبى شاكر محمد سديره14946282041012049

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد جمعة محسن14947282042055065

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيبشير كريم عبود محمد14948282041032004

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزمن حسن ضاحي جاسم14949282042081016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0ثانوية السالم للبنيناحيائيزين العابدين عبد رسن شالكه14950282041005005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان588.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الجبار عزيز حمد14951282041006082

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيغدير عبد االمير عالوي خلف14952282042064023

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيريم رحيم قاسم هبسي14953282042073020

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيروان غسان سالم راضي14954282042062034

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمنتظر رحيم عبد الستار وهيب14955282041006161

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد ساري جاسم مرهج14956282041002005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبار موينع14957152041020038

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيلبنى عبد الكريم عبد القادر محمد14958282042059125

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيرغد رياض حنون موحي14959282042061011

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك جابر عطيه فرج14960262042089022

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم سرحان مدحي14961232041075018

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيقمر ضيف غازي نجم14962282042052086

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي عبد الحسن عطية عباس14963212041029057

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايه احمد جاسم خلوفي14964282042062010

527 من 348صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينبا سعد ناصر حسين14965222042204200

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي اوراس محمد خويط14966132041017037

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيعهد عبد الصمد علي ابراهيم14967202042149023

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد فراس عبد الزهره كاطع14968282041025001

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.4الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي عبد الكريم خضير عباس14969102041028110

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.1ثانوية المتميزيناحيائيجعفر علي محمود عبد14970282041026009

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0اعدادية القناة للبناتاحيائياسراء سعيد عوده فياض14971132042072002

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد عماد محمد محمود14972212041039012

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييوسف مكي رديف نصيف14973252041031845

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين علي فاضل مهدي14974232041014040

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمصطفى مطشر مكطوف عبد علي14975222041031143

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي عبد الحميد عبد المجيد14976282041001038

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمجتبى عبد الزهره حميد جعفر14977282041001095

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيسيف محمد قاسم حسن14978282041001056

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعد جبار حياوي14979262042120170

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين رحيم صبري خريبط14980282041026016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين احمد شاكر نصر14981232042088076

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد كاظم عبد14982262042088043

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد فارس عبد الكاظم عليوي14983252041031656

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان549.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيايمان خلف حنون محمد14984282052069007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان517.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد موسى عمار مجيد14985282051006137

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان505.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمة غالب رحيمه خلف14986282052055028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان503.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيكوثر حيدر سلمان جبار14987282052063053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان539.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيجعفر محمد سالم جاسم14988282051009011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان536.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيرحمن حمدان فاضل حسين14989282051012029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان509.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكرار رمضان شيال جالب14990282051044070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان499.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيبنين حسن هاشم محمد14991282052074005

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان528.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيميالد ماجد زغير عيدان14992282042075020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمسلم حسين هاشم جيجان14993282051105011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقياالء حسن حواس محمد14994282052068003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيبنين عبد الحسين عاشور طعيمه14995282052062005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان567.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقييقين عادل كاظم صخي14996282052059097

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان567.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد الصدر ناجي كوز عيدان14997282051001135

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان567.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد كريم مهدي حسين14998282051012005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان567.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيفاطمه محمد صبر امحيبس14999282052062038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان566.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيرقيه طالب عبد الرضا اجياد15000282052057007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان566.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي عباس شنون ديوان15001282051008075

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان564.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيتبارك محمد لوله سلطان15002282052081011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان564.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيمريم كاظم مجبل حميد15003282052080016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان564.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد عبد15004282051009005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان563.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعماد رعد رحيم كزار15005162051094044

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان563.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين قاسم محمد محيسن15006282051018027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان562.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعباس مهدي عبد الكريم عبد هللا15007282051151394
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان562.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعباس حسين هنيدي رميض15008222051098014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان562.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقياخالص علي كريم موسى15009282052077001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان562.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرونق عادل جاسم جوحي15010282052059030

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان562.0ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحسن سعدون ثاني بدر15011282051013003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعباس خالد بدن عداي15012282051008050

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحيدر كريم حميد منشد15013282051008035

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة قاسم محمد موشلي15014282052070069

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان560.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيحوراء جبار شايع مفتن15015282052190028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان559.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسن علي ريسان مغتاض15016282051021009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان559.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء حميد نعمه عيسى15017282052075011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيسجى صالح جابر حسين15018282052059049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيدنيا حسين عطيه شغيت15019282052077012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمرتضى زياره محسن حسين15020282051017078

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى حسين جاسم عبد15021282051008127

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزينب نجم عبد محسن15022282052057013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي كريم فريح حسن15023282051151504

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقينور الهدى نايف خشن حاتم15024282052061025

كلية العلوم/جامعة ميسان543.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب حسين عطية ياسين15025282042050041

كلية العلوم/جامعة ميسان502.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشمس صالح مناتي هاشم15026282042063077

كلية العلوم/جامعة ميسان501.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيكوثر كاظم هاشم زوير15027282042061036

كلية العلوم/جامعة ميسان501.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين ماجد جواد كاظم15028282042059021

كلية العلوم/جامعة ميسان501.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس حميد حسن15029282042190087

كلية العلوم/جامعة ميسان495.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيمريم علي كاظم كزير15030282042072023

كلية العلوم/جامعة ميسان495.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم عبد هللا مطشر رشاد15031282042059128

كلية العلوم/جامعة ميسان492.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد علي جاسم جبر شمخي15032282041013041

كلية العلوم/جامعة ميسان492.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيطيبه مازن لعيبي عبد هللا15033282042063087

كلية العلوم/جامعة ميسان490.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الكريم محمود15034282042190154

كلية العلوم/جامعة ميسان489.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء سامي محسر عنيسي15035282042062024

كلية العلوم/جامعة ميسان489.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيسجى جاسم محمد حسن15036282042070032

كلية العلوم/جامعة ميسان489.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه عوده جالي زوير15037282042051077

كلية العلوم/جامعة ميسان486.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهبه ستار جبار شرهان15038282042063140

كلية العلوم/جامعة ميسان485.0اعدادية كميت للبنيناحيائييوسف نعيم عبود بدن15039282041015031

كلية العلوم/جامعة ميسان481.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيمناهل حسن ضاحي جاسم15040282042081050

كلية العلوم/جامعة ميسان481.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمقتدى علي شويع جبر15041282041032037

كلية العلوم/جامعة ميسان480.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم عبد هللا15042282042063098

كلية العلوم/جامعة ميسان479.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر عبد الكريم ابراهيم كبيان15043282041001130

كلية العلوم/جامعة ميسان478.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزهراء محمد علي حسين15044282042061016

كلية العلوم/جامعة ميسان478.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغفران حازم جاسم محمد15045282042063091

كلية العلوم/جامعة ميسان477.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب علي عبد الزهره عيسى15046282042062058

كلية العلوم/جامعة ميسان484.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيحوراء محارب عذيب كطامي15047282052074011

كلية العلوم/جامعة ميسان479.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه سعدون عيسى منخي15048282052190105

كلية العلوم/جامعة ميسان477.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيبنين رحيم جوحي حسن15049282052059011

كلية العلوم/جامعة ميسان477.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينرجس مشتاق محمد علك15050282052055037
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كلية العلوم/جامعة ميسان473.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيمريم ظافر علي حسين15051282052050050

كلية العلوم/جامعة ميسان468.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيحوراء حمود عبد الحسين جياد15052282052097008

كلية العلوم/جامعة ميسان464.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينور سلمان سفيح سلطان15053282052068073

كلية العلوم/جامعة ميسان463.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد مناف فالح عبد الحسن15054282051001157

كلية العلوم/جامعة ميسان459.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن حسين خضير طاهر15055282051151130

كلية القانون/جامعة ميسان421.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيياسر سامي صدام كاظم15056282021046143

كلية القانون/جامعة ميسان413.0اعدادية االندلس للبنينادبيعلي فاضل زاير كنبار15057282021009011

كلية القانون/جامعة ميسان411.0اعدادية االندلس للبنينادبيأبو القاسم رحيم بدر شهيب15058282021009004

كلية القانون/جامعة ميسان408.0ثانوية دجلة للبنينادبيعبد هللا حامد عبد الرحمن ايديم15059282021012037

كلية القانون/جامعة ميسان407.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبييوسف محمد جلود مخيلف15060282021017057

كلية القانون/جامعة ميسان404.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي كريم بدن مارد15061282021001006

كلية القانون/جامعة ميسان403.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحيدر قاسم كاظم محمد15062282021151099

كلية القانون/جامعة ميسان401.0اعدادية البيان للبناتادبيسارة هادي جابر حسين15063282022078041

كلية القانون/جامعة ميسان399.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمرتجى حسن خلف علي15064282021016051

كلية القانون/جامعة ميسان394.0اعدادية المرتضى للبنينادبيالعباس علي حرير اسماعيل15065282021002013

كلية القانون/جامعة ميسان393.0اعدادية البيان للبناتادبيهديل كريم خلف فيصل15066282022078059

كلية القانون/جامعة ميسان392.0اعدادية التحرير للبنينادبيمرتضى خماس كريم جبر15067282021004130

كلية القانون/جامعة ميسان391.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد حاتم فرحان رومي15068282021151242

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0ثانوية الدير للبنينادبيمسلم جمعه حمزه عباس15069162021025031

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان391.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيرضا جواد كاظم حسين15070282041012025

كلية التمريض/جامعة ميسان576.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمصطفى ناصر غيالن فريح15071282041016038

كلية التمريض/جامعة ميسان563.0ثانوية الزوية للبنيناحيائياجياد طالب عبد هللا حمد15072182041017001

كلية التمريض/جامعة ميسان563.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد هللا ثائر عبد المجيد حسين15073202041025032

كلية التمريض/جامعة ميسان561.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد السالم مهدي عبد15074172041358015

كلية التمريض/جامعة ميسان561.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمصطفى عباس هاشم طالب15075252041042026

كلية التمريض/جامعة ميسان561.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد بسام صالح عطية15076172041012008

كلية التمريض/جامعة ميسان561.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيتحسين جالل مجيد عبو15077172041059011

كلية التمريض/جامعة ميسان549.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب صبري محمد خضر15078282042062055

كلية التمريض/جامعة ميسان548.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيحوراء صبيح ياس حسين15079232042095026

كلية التمريض/جامعة ميسان545.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيضحى مهدي ادعير خستة15080282042072017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان425.0ثانوية النضال للبناتادبيزينب سالم صدام نعيمة15081281922050035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان385.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي يحيى جبار غانم15082142021003103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان377.0ثانوية ام عمار للبناتادبيالزهراء ستار شريف شرهان15083282022077002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان373.0ثانوية النصر المختلطةادبيمحمد شرهان جهاد حمود15084282021104028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان373.0ثانوية الميمونة للبنينادبيكرار فالح حسن ساجت15085282021019051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان372.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيشهد رحيم حسن شاطي15086282022093048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان369.0ثانوية دجلة للبنينادبيعلي فائز قاسم علي15087282021012044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان367.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيسجاد عبد كاطع محمد15088282021045010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان367.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسين جاسم جباري حسين15089282021021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان366.0ثانوية االصالة للبناتادبيشمس الضحى علي حسين لفته15090282022051056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان364.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعباس عبد الزهرة خضر عباس15091282021019038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان363.0ثانوية المشرح للبناتادبينور عكلو كريم واعي15092282022072050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان363.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ادبيعلي ظاهر عبيد وادي15093282021043011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان362.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيسجاد امجد فاخر مولى15094152021074044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان362.0ثانوية الكحالء للبنينادبياحمد علي الزم لعيبي15095282021007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان361.0اعدادية التحرير للبنينادبيسجاد جمعه أمعيلو الزم15096282021004057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان360.0ثانوية النصر المختلطةادبيابراهيم حبيب جاسم داخل15097282021104001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان389.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيوليد خالد منشد مهاوي15098282041011065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان375.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشهد علي ثويني جبر15099282052068052

كلية التربية/جامعة ميسان455.0ثانوية المشرح للبناتادبيفاطمه جميل نعمه ثامر15100282022072039

كلية التربية/جامعة ميسان438.0اعدادية النجاح للبنينادبيغيث ستار شعشاع معيوف15101222021067044

كلية التربية/جامعة ميسان424.0ثانوية النضال للبناتادبيهاله محمد رزق طالب15102282022050076

كلية التربية/جامعة ميسان418.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيتقى خالد محمد لفته15103282022092021

كلية التربية/جامعة ميسان413.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيامل محمد يسر عبد هللا15104282022091002

كلية التربية/جامعة ميسان412.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيطيف حسين علي حسن15105282022092051

كلية التربية/جامعة ميسان412.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيفاطمه موفق راضي طارش15106222022141015

كلية التربية/جامعة ميسان409.0ثانوية النضال للبناتادبيغدير علي كاظم صكبان15107282022050053

كلية التربية/جامعة ميسان408.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء جواد كاظم حسين15108282022088024

كلية التربية/جامعة ميسان405.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه الزهراء محمود اسماعيل علي15109282022056056

كلية التربية/جامعة ميسان398.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي سعيد معيوف طعمه15110222021067039

كلية التربية/جامعة ميسان396.0اعدادية التحرير للبنينادبيصادق عزيز جبر علي15111282021004067

كلية التربية/جامعة ميسان394.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسارة عباس سلمان وادي15112282022055056

كلية التربية/جامعة ميسان393.0اعدادية المرتضى للبنينادبياحمد عبد المطلب نعيم محمد15113282021002007

كلية التربية/جامعة ميسان390.0اعدادية البيان للبناتادبيرقيه حسن سالم خيون15114282022078017

كلية التربية/جامعة ميسان389.0ثانوية النضال للبناتادبيتبارك حسن فرج جبر15115282022050013

كلية التربية/جامعة ميسان383.0ثانوية االصالة للبناتادبينور ضياء عبد الزهرة شويش15116282022051078

كلية التربية/جامعة ميسان381.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب مجيد حميد راهي15117282022063025

كلية التربية/جامعة ميسان471.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيشهد داود كاظم محمد15118282042190131

كلية التربية/جامعة ميسان439.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي حسن زوير حسين15119282041001066

كلية التربية/جامعة ميسان436.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيكوثر سعد محسن صابر15120282042190172

كلية التربية/جامعة ميسان434.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الزهراء سالم مجدي حسين15121282042068097

كلية التربية/جامعة ميسان431.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيمنار الهدى فالح حنون صالح15122282042074049

كلية التربية/جامعة ميسان428.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيسمانة حسين علي جبر15123282042097024

كلية التربية/جامعة ميسان426.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبتول عبد الكريم محسن روضان15124282042063013

كلية التربية/جامعة ميسان426.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره محمد خلف ولي15125282042063067

كلية التربية/جامعة ميسان424.0ثانوية النضال للبناتاحيائينرجس سالم قاسم كاظم15126282042050080

كلية التربية/جامعة ميسان422.0ثانوية خولة للبناتاحيائيجنة عكاب رحيمة زاير15127282042083010

كلية التربية/جامعة ميسان419.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيابو الحسن علي عبد النبي حسن15128282041009003

كلية التربية/جامعة ميسان405.0الخارجيوناحيائياحمد كامل احمد ناصر15129222041400010

كلية التربية/جامعة ميسان404.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمد صادق زياره سلمان15130282041151242

كلية التربية/جامعة ميسان447.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمجتبى شاكر قاسم عيسى15131282051032045

كلية التربية/جامعة ميسان444.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعبد هللا جبار رشيم فنجان15132282051017044

كلية التربية/جامعة ميسان440.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الواحد اعطيه امشارة15133282052083038

كلية التربية/جامعة ميسان425.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقياديان علي حسون شحيت15134282052075005

كلية التربية/جامعة ميسان423.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى كاظم سوادي زغير15135282051008131

كلية التربية/جامعة ميسان423.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيمريم حسن سلمان حري15136282052067024
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كلية التربية/جامعة ميسان423.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل هيثم كاظم صادج15137282051151887

كلية التربية/جامعة ميسان421.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحوراء كريم والي سلمان15138282052068026

كلية التربية/جامعة ميسان414.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيافنان حسام خلف كاظم15139282052083002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية البيان للبناتادبياعراف راضي شنشول علي15140282022078001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيابراهيم عبد الحسين وادي حبيب15141282021046001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمالك امجد غريب عبد هللا15142282022055100

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبياحمد علي عليوي مبادر15143281921106002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيحنين عصام كاظم دخل15144222022171010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0اعدادية االرشاد للبنينادبيعلي بلعوط فالح خلف15145281921101024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي محمد عطيه محمد15146282021021038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0اعدادية الزوراء للبناتادبيشمس عبد الرزاق عريبي عليوي15147282022070057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0اعدادية اليمامة للبناتادبيعذراء عادل هاشم حمود15148282022063031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان408.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب علي هاشم حمود15149282022063024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0ثانوية الكحالء للبنينادبياحمد سعد جبر كوزي15150282021007002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيمنار عبد الودود عبد الكاظم قمندار15151282022093069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0الخارجيونادبيمحمد خلف برزان حسين15152282021400062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء طالب خالد جبر15153282022063021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيضياء الدين كاظم خزعل كريز15154282021151143

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0ثانوية النضال للبناتادبينبا مامون عبد الحسين مالك15155282022050070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0ثانوية االقصى للبناتادبينبأ محمود راضي راشد15156282022071041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0ثانوية السالم للبنينادبياحمد محمد فاخر عبود15157282021005001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي راضي حسين محمد15158282021015034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0اعدادية التحرير للبنينادبيجبار رزاق جبار عباس15159282021004015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0ثانوية االرتقاء للبناتادبييقين قاسم شراد عذوفي15160282022092074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0اعدادية االرشاد للبنينادبيسلمان ضويد سلمان حمدان15161282021101018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيابرار علي داوود علي15162282022190001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0اعدادية التحرير للبنينادبيأحمد شاكر عبد سعد15163282021004006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينور الهدى عبد الساده محمد سديره15164282022190115

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيضحى كاظم سبهان جعفر15165282022091030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيمريم محمد مزعل جبر15166282022092064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء صدام جاسم حاتم15167282022090025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة الزهراء علي عبد هللا جاسم15168282022088049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي مورد عبيس دبيش15169231941165032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيهدى كريم عطوان احيمر15170282042061044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائياسراء سعد قاسم لعيبي15171282042190004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيوسام علي حسين علوان15172282041002050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيميالد عبد الحسين زغير مهن15173282042059137

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيحوراء حميد عبود كريم15174282042102002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيمؤمل عماد سعدون عبد15175232041226013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائييقين عبد الزهره حسين نجم15176282042190210

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيالزهراء عوده درجال مزبان15177282042052014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيحسين علي شامي عبد الرضا15178282041007009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيحنين سمير سيد محمود15179282042059031
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان430.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيواثق كمال شريف محمد15180281951012105

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي رحم بدن فري15181281951017053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيبنين حسين علوان موسى15182282052051009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيسارة عباس موزان بديوي15183282052069030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيبسمله عباس مؤتمن كريم15184242052220031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرباب زهراو جليب علوان15185282052059023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيصفا عادل حميد لعيبي15186282052063042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان373.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمرتضى نعيم كاطع جياد15187282051002114

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان373.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمصطفى منعم حسن صابط15188282051021081

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسن رحيم مويع مشكور15189282051009013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء رحيم ماشاف جبر15190282052063032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيمها طالب راضي جبين15191282052062042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد الباقر احمد عبود محمد15192282051151621

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى حسين عليوي حميد15193282051151753

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيرقية حمودي راضي محمد15194282052078021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد كريم محمد خضير15195282051009008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقياية حسين عاشور صكر15196282052061002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمود علي مزيد مطلك15197282051151712

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبيسجاد زيارة محسن غافل15198281921106009

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0الخارجيونادبيعلي محمد جبار الزم15199282021400048

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0اعدادية كميت للبنينادبيحسن علي جاسم حسين15200282021015012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحيدر جبار علي حسان15201282021046051

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0اعدادية التحرير للبنينادبيرضا عباس حسين كاظم15202282021004054

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0ثانوية الكحالء للبناتادبيسارة حسن عطية عبد هللا15203282022061025

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسجاد حسن حلو اسماعيل15204282021046057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان373.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيذو الفقار حسن ناصر عبد هللا15205282021021022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان373.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحيدر احمد كاظم موزان15206282021046050

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيمحمد صادق جعفر جالي فليح15207282021108016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعمر جالل حميد حسن15208282021151197

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمنتظر كريم كاظم عبد هللا15209282021019078

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0ثانوية البتول للبناتادبينور كريم جاسم محمد15210282022056085

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي محمد عبد علي حنتوش15211282021151189

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيسجى حيدر صالح خيطان15212282022088039

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسين عيدان حسين جودة15213282021004037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0ثانوية التحرير للبناتادبيتبارك جبار محمد جبر15214282022057006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيانتظار سليم ابراهيم رزن15215282022053002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمصطفى عبود شنيشل عباس15216282021019068

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0ثانوية النضال للبناتادبيهدى صبار امحيل كاصد15217282022050078

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيحسين صبري حسين ازغير15218282021108004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيمؤيد ثامر علي ثجيل15219282021102021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين جاسب نعمه حسن15220282021151053

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين علي والي شكاره15221282021046039

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0اعدادية التحرير للبنينادبيموسى جبار صوينت محمد15222282021004149
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0اعدادية كوثا للبنينادبيمرتضى مطرود عبد عكش15223232021051030

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0ثانوية المشرح للبناتادبيمريم حسين كاظم حمادي15224282022072044

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب حسين جلوب داخل15225282022062034

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان393.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء رياض عبد االيمه جبر15226282042074016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيفاطمة حسين علي شيحان15227282052067021

كلية الطب/جامعة المثنى597.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين كاظم حميد عبد هللا15228292041003075

كلية الطب/جامعة المثنى597.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياالء عامر شالكه عوض15229292042058007

كلية الطب/جامعة المثنى596.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيخلود راهي دنيف لطيف15230292042153038

كلية الطب/جامعة المثنى595.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه حسن هاشم سلمان15231292042094050

كلية الطب/جامعة المثنى595.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن جوان15232292042057224

كلية الطب/جامعة المثنى594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رضا جياد شندل مدلول15233292041007222

كلية الطب/جامعة المثنى594.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور رحيم احمود حسون15234292042051314

كلية الطب/جامعة المثنى594.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيسيف عدنان فزاع كصاد15235292041003117

كلية الطب/جامعة المثنى593.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيمشاعل رحوم عجه عالج15236292042088058

كلية الطب/جامعة المثنى593.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيعلي شاكر جبر سويلم15237292041100064

كلية الطب/جامعة المثنى593.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيريهام سعد حمزة كاظم15238292042085070

كلية الطب/جامعة المثنى592.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين فاهم حسان يوسف15239292042065015

كلية الطب/جامعة المثنى592.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد حميد كامل حسين15240292041002131

كلية الطب/جامعة المثنى592.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيهبه عماد عبد الكريم محمد رضا15241292042160182

كلية الطب/جامعة المثنى591.6ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي حسن ازهر شون15242292041020020

كلية الطب/جامعة المثنى591.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم راضي15243222041002281

كلية الطب/جامعة المثنى591.0ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيرقيه طالب نعمه جعفر15244292042076009

كلية الطب/جامعة المثنى591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيرحاب حسن فهد صالح15245222042185030

كلية الطب/جامعة المثنى591.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيغفران عماد مراد كاظم15246222042175194

كلية الطب/جامعة المثنى591.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيجنات حزام رحيم عواد15247292042085048

كلية الطب/جامعة المثنى591.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيعبير لؤي كامل شعالن15248292042055056

كلية الطب/جامعة المثنى591.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبدار عباس عبد علي15249292042065009

كلية الطب/جامعة المثنى591.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيطيبة ماجد جليل هادي15250222042139168

كلية الطب/جامعة المثنى591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمعصومه جالل خضر جعين15251222042185108

كلية الطب/جامعة المثنى590.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور زمان شهيد بردي15252242042119181

كلية الطب/جامعة المثنى590.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي فرحان حسن بدير15253262041048083

كلية الطب/جامعة المثنى590.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين رعد رهيف عجل15254292041003062

كلية الطب/جامعة المثنى590.0اعدادية النور للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد حسين15255122041026165

كلية الطب/جامعة المثنى590.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيحنين عالء داخل محسن15256222042108019

كلية الطب/جامعة المثنى590.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيأمنيه سعيد سكر معاون15257222042421001

كلية الطب/جامعة المثنى590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمروه علي محمد مهدي15258242042120245

كلية الطب/جامعة المثنى590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد علي فوزي زيدان15259242041001114

كلية الطب/جامعة المثنى590.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالوي فرحان عبيد15260222042135099

كلية الطب/جامعة المثنى590.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد المنتظر عدنان عواد حبيب15261222041372018

كلية الطب/جامعة المثنى590.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات محمد ناجي عبد المجيد15262222042190019

كلية الطب/جامعة المثنى590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء هاتف خضير عباس15263292042056014

كلية الطب/جامعة المثنى590.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيصفا قاسم سلمان سرحان15264242042121194

كلية الطب/جامعة المثنى590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد المهدي حيدر جابر زغير15265222041003292
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كلية الطب/جامعة المثنى590.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه مصدق مالك حمد15266222042185096

كلية الطب/جامعة المثنى590.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيهدى عباس ناصر عبد علي15267222042185131

كلية الطب/جامعة المثنى590.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى عداي جريان عبيس15268232041251469

كلية الطب/جامعة المثنى590.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب مرحب درسون ابو ذينه15269242042220455

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعال قاسم شهيد كاظم15270252042096353

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيديمة عماد جدعان عبد الساده15271242042120085

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء جبار فيصل كاظم15272292042052120

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيصفا محمد عبيس فزاع15273242042121196

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء ساجت جياد جوده15274222042417035

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء خير هللا قاسم عبد الكريم15275252042074023

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيمنيا سرمد عبد جبر15276222042142074

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان هاشم عطشان15277222042434007

كلية الطب/جامعة المثنى589.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيزينب عبد اللطيف دعاج خلف15278222042112057

كلية الطب/جامعة المثنى589.0الخارجيوناحيائيبكر محمد علي نصيف15279142041400017

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيأحمد علي عبد الرضا ابو زوه15280222041019007

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيغفران ابراهيم خليل عيسى15281222042166021

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الرضا حسون15282242042123054

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور صفاء هاشم ناجي15283252042100511

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب حيدر دايخ حسن15284232042077069

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين احسان جبار علي15285222041307026

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسين نزار جبار متعب15286272041001270

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره مصحب جاسم15287232042304061

كلية الطب/جامعة المثنى589.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيالحسن حيدر حسن عبد هللا15288142041017017

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي هادي عبد عون هاشم15289272041014173

كلية الطب/جامعة المثنى589.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيابتغاء نجاح عوده حسون15290242042220019

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمرتضى حيدر رزاق حياوي15291222041058136

كلية طب االسنان/جامعة المثنى589.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيساره رحيم مطر حمادي15292292042085105

كلية طب االسنان/جامعة المثنى588.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين كريم صخيل كطان15293292042085031

كلية طب االسنان/جامعة المثنى586.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي امين علي محمد15294222041036195

كلية طب االسنان/جامعة المثنى586.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد رحمن مخوف ضاهد15295242041009126

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين جاسم15296162042202098

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور يونس طارش هالل15297292042050143

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيانس واثق حسين مطلب15298292042054011

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسبا رائد حسن مسير15299292042085109

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمروه عقيل عاجل عوض15300292042065073

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء مشتاق طالب محمد حسين15301292042094009

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياسراء عماد جاسم محمود15302292042085010

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.4ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيضحى صباح حسن علي15303292042076023

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك لؤي علي حسين15304212042138031

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآية عادل عبد الحسن راضي15305292042050009

كلية طب االسنان/جامعة المثنى583.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيخديجه خالد عبد الحسين عبد هللا15306292042088015

كلية طب االسنان/جامعة المثنى583.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيظافر خميس محمد سرحان15307252041205097

كلية طب االسنان/جامعة المثنى583.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن حيدر عبد الحسين عبد15308292041003040
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى583.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سالم جاسم خضير15309292042051139

كلية طب االسنان/جامعة المثنى583.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيرضا كريم رحيم ابو حميد15310292041031019

كلية طب االسنان/جامعة المثنى583.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيامير اياد جابر عريان15311292041003025

كلية طب االسنان/جامعة المثنى583.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ساير مشرف شيال15312222041093059

كلية طب االسنان/جامعة المثنى583.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد باسم حبيب ياسين15313292041013002

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.7اعدادية النجاح للبناتاحيائيسرن كريم ابراهيم فرج15314272042060195

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0اعدادية النور للبناتاحيائياسراء عدنان جاسب عبيد15315222042156008

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيابرار حسين علي جابر15316252042053004

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسين رشك شذر15317262042088122

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى كاظم مجهول ساجت15318252042100495

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور محمد ناصر حسين15319292042056141

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيمرتضى شهيد رحيم خضر15320292041016039

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمهند خليل ابراهيم عبد الكاظم15321232041058024

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيدنيا صالح عبد الرزاق جاسم15322112042192017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيسارة احمد بكان عمران15323242042121169

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم حسن جبار محمد15324232042153154

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيكرار حيدر محمد كاظم15325232041058012

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبراق محمد جميل خليفة15326242042120034

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عقيل راهي مشكور15327242042120127

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيمريم صالح مهدي حسين15328242042103101

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.8الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيدانيا علي كزار حمادي15329222042112022

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.6ثانوية المتميزيناحيائيحيدر حسين عبد كريدي15330252041035017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبنين صالح هاشم جريو15331242042111021

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيحوراء نصير غافل بخيت15332222042203012

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسن محيسن جاسم15333232042120086

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيهيا قيس احمد ابراهيم15334102042100127

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى عبد الرضا عباس15335222041093076

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيبركات عبد الرزاق سلمان عبد هللا15336212041026009

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاديه موجد امير عبد15337242042120212

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد خالد احمد عنتر15338202041001189

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيهدى خليل هالل حسين15339292042085177

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور حيدر جبار حسن15340292042050142

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسحر مفضل ساجد حمود15341292042057177

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رمزي محسن خنجر15342212041058019

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب حمادي خلف سعود15343222042143193

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور احمد محمود محمد15344212042178250

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي طالب فرهود غازي15345292041151092

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيتبارك كريم حسن ياسين15346122042230035

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيبراء عادل كوكز جثير15347222042147086

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمياسر راضي هادي وطن15348292042094052

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشهد محمد جاسم محمد15349292042085115

كلية طب االسنان/جامعة المثنى580.4ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيمالك صائب جار هللا شعبان15350182042178004

كلية طب االسنان/جامعة المثنى580.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى فارس سعدون جوده15351252041005089
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى580.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى جبار عليخ15352222042421056

كلية الصيدلة/جامعة المثنى590.0الخارجيوناحيائيامين غدير علي شاوش15353292041400009

كلية الصيدلة/جامعة المثنى590.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيهادي عالوي كوين عكاب15354292041003295

كلية الصيدلة/جامعة المثنى590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمروه صاحب عبد الرضا حزام15355292042051279

كلية الصيدلة/جامعة المثنى590.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الرسول جبر15356292042065065

كلية الصيدلة/جامعة المثنى590.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى عدي ثامر عمران15357292042088063

كلية الصيدلة/جامعة المثنى589.0الخارجياتاحيائيزهراء كاظم عواد ردام15358292042401028

كلية الصيدلة/جامعة المثنى588.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب علي هدهود جواد15359292042088028

كلية الصيدلة/جامعة المثنى587.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيكوثر عباس حواس ضيدان15360292042053101

كلية الصيدلة/جامعة المثنى587.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايه بهاء الدين ابراهيم محمد علي15361292042085023

كلية الصيدلة/جامعة المثنى587.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايمان عبد باشي نعاس15362292042085021

كلية الصيدلة/جامعة المثنى587.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسن كاظم هاشم محسن15363292041005027

كلية الصيدلة/جامعة المثنى587.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء نغيمش حمدان جبار15364292042058041

كلية الصيدلة/جامعة المثنى587.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية حسين محمد حمود15365292042057107

كلية الصيدلة/جامعة المثنى587.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة عبد الخضر حمود رديني15366292042052217

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الزهره حسين بريبر15367242042136070

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب طالب خضير مهدي15368252042084400

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيروان محمد مهدي غزوان15369232042086071

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور ثائر علي حسين15370242042120278

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة نعمان حسون ضايع15371242042119144

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين ستار جبر كاظم15372292041003063

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسن هيثم حسن جاسم15373242041034065

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبد علي خنفوس15374112041023033

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره قيصر هاتف سمير15375252042108156

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين شاكر فالح ايدام15376242041001063

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر كاظم كرمود خلف15377242041001092

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه كاظم فضيل عزوز15378292042051231

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحسن حسين كاظم مهدي15379252041044369

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عابس مالك كاظم15380252042097103

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد طالب غويلي15381232041020382

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيمريم جالوي شهيد كاظم15382242042130125

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عبد الرضا عبد االمير كاظم15383292041003174

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب غانم عباس حسين15384242042220443

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد جساس15385142041018092

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين خالد هادي حسن15386242042106028

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغدير جبار وحيد عبيد15387232042271540

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيغدير كريم غضب جواد15388242042082049

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء عدنان عباس مبارك15389232042100032

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ناجح صالح كرمود15390242041001267

كلية الصيدلة/جامعة المثنى585.9ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيرضا أنمار حمودي كاظم15391292041020014

كلية الصيدلة/جامعة المثنى585.2ثانوية المتميزيناحيائياحمد فراس حامد موسى15392132041016008

كلية الصيدلة/جامعة المثنى585.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمسلم محمد عبيد عواد15393252041208040

كلية الصيدلة/جامعة المثنى585.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي سعيد حميد كاظم15394272041135009
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى585.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك رائد عبد الواحد جاسم15395232042091029

كلية الصيدلة/جامعة المثنى585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصادق هاشم يوسف حمزه15396252041044217

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى512.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزهراء جمال عبد الكاظم سعدون15397222052392018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى509.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيدانه عبد الواحد طارق عبد الواحد15398162052163008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى502.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيسعود عزيز حوشان جار هللا15399222051006018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى501.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمنتظر لطيف جبير محمد15400292051100128

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى500.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعماد عباس كتاب خضير15401232051251239

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى498.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرغد احمد هاشم حبيب15402272052055024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى490.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسن علي كنان علوان15403222051356017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى469.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد الرحمن محمد15404292052062010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى465.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين مزهر عسكر15405292051156138

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى464.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسين صبار عبد الخضر15406292051026114

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى462.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيسجاد عزيز مطشر سعود15407162051051055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى458.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيسجاد اكرم سالم مدلول15408222051068027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى458.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد حسين حرجان مرهج15409292051026005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى457.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيمرتضى فائق طاهر فليح15410222051095023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى455.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيايمن اثير احمد عبد العزيز15411162051074006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى453.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيسعد صالح نتيش خشلوك15412222051305012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى453.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعامر طالب حسن حمود15413242051001040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى452.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد عبد علي نجم15414162051084039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى452.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى عوده غالي مهاوي15415282051009089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى452.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيعرفات عبد الرحمن هادي مليح15416222051049018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى450.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيابراهيم عالء فاهم عبد األمير15417232051020002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى450.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد علي جليل جاسم15418292051013002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى449.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهيمن عقيل قاسم عبد الرحيم15419162051001228

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى449.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيصادق كامل جعفر جواد15420292051004066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى449.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن المجتبى صفاء نجم سهيل15421162051060027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى446.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد باقر عبد الصاحب15422292051031040

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى541.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم نزار احمد عبد الرزاقق15423292042065077

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى526.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيكوثر فاضل عبد عباس15424292042077029

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى521.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة خالد ناصر حمود15425292042052211

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى516.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء اسماعيل ناهي عبود15426292042051007

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى509.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عباس عبد الحسين تومان15427272041001063

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى507.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرسل ماجد رسول كريدي15428292042052105

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى459.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيزينب مهند مجيد حميد15429292052052024

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى454.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمريم عبد المجيد جبار شمخي15430292052055043

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى542.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور الهدى احسان كريم دوني15431292042058074

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى535.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات احمد حامي مهودر15432162042162008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى529.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى عباس صادق علي15433292041003267

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى526.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيزينب خيري عبد هزاع15434162042262019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى524.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين حامد صكبان عصود15435292042054018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى532.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي جعفر علي15436162051085072

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى532.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسن كريم حمود ثجيل15437282051006033
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كلية العلوم/جامعة المثنى502.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايمان حامد سلمان مطشر15438242042220089

كلية العلوم/جامعة المثنى493.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفرقان علي محمود قاسم15439292042052233

كلية العلوم/جامعة المثنى492.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة رحيم حنتوش عايد15440292042052187

كلية العلوم/جامعة المثنى491.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره سعد علي حسين15441292042051193

كلية العلوم/جامعة المثنى490.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد جعفر فخري عبد الحسين15442292041005126

كلية العلوم/جامعة المثنى490.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه تيسير سعد شاكر15443292042086009

كلية العلوم/جامعة المثنى488.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدعاء جابر حسن جابر15444292042050048

كلية العلوم/جامعة المثنى487.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء رافد صبحي عبد االمير15445292042058036

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حيدر غازي عبد االمير15446292042051251

كلية العلوم/جامعة المثنى482.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيأديان كاظم عزيز حنين15447292042050001

كلية العلوم/جامعة المثنى481.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمرتضى حسين كريم عجيل15448292041004096

كلية العلوم/جامعة المثنى481.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبد هللا بكر15449172041059079

كلية العلوم/جامعة المثنى481.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء خليل محمود شاكر15450292042085073

كلية العلوم/جامعة المثنى480.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهدى جميل عبد علي كاظم15451292042057277

كلية العلوم/جامعة المثنى480.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيطيبه طه نوري عطيه15452292042085120

كلية العلوم/جامعة المثنى478.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمجتبى باسم محمد عبد15453252041007291

كلية العلوم/جامعة المثنى475.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى وارد جابر عبد الواحد15454292042056044

كلية العلوم/جامعة المثنى473.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيصادق مانع هلول خضير15455292041004046

كلية العلوم/جامعة المثنى472.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيطيبه رحمن جبار عبد15456182042392038

كلية العلوم/جامعة المثنى470.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء كريم زغير بجاي15457292042065033

كلية العلوم/جامعة المثنى468.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعدنان حسيجان والي محمد15458292041003146

كلية العلوم/جامعة المثنى468.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائينور محمد عبد الحسين هاني15459292042160178

كلية العلوم/جامعة المثنى467.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياغاريد اياد مناع وناس15460292042051014

كلية العلوم/جامعة المثنى430.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيهادي داخل علي كاظم15461162051311040

كلية العلوم/جامعة المثنى429.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد نجم عبيد حنوف15462292051004139

كلية العلوم/جامعة المثنى429.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمرتضى رحيم جبار عبد علي15463242051152020

كلية العلوم/جامعة المثنى422.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين عايد جاسم كسار15464292051153070

كلية العلوم/جامعة المثنى418.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيطيب الزهراء رفعت احمد محسن15465292052055037

كلية العلوم/جامعة المثنى407.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيلمياء جخيم عبيد عطشان15466292052050033

كلية العلوم/جامعة المثنى395.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحوراء عباس بهاض عريف15467292052153022

كلية العلوم/جامعة المثنى394.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن عبد االمير حيدر15468292051026156

كلية العلوم/جامعة المثنى393.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيكرار قاسم حلو سعد15469292051005072

كلية العلوم/جامعة المثنى390.0الخارجيونتطبيقيسجاد عمران محمدحسن عمران15470292051400027

كلية العلوم/جامعة المثنى386.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيسجى عصام عباس عبد15471292052055032

كلية العلوم/جامعة المثنى384.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر صباح عبد االمير15472292051156140

كلية العلوم/جامعة المثنى382.0الخارجيونتطبيقيضياء ناظم وعد والي15473292051400035

كلية العلوم/جامعة المثنى380.0الخارجيونتطبيقيكاظم حاتم رحيم ردام15474292051400045

كلية العلوم/جامعة المثنى380.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحيدر جبار مولي بطي15475282051022043

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى431.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيعذراء قاسم محمد جابر15476292042052197

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى431.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حسين احمد كاظم15477292042052146

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى430.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب ثامر جاسم طعمه15478292042056086

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى425.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيالمختار رزاق بريهي عبود15479292041002015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى423.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه ياسر عبد االمير عطيه15480292042057227
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى428.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيحوراء عبود حنين خضير15481292052071015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى380.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيبنين شاكر فيداوي علوان15482292052071010

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى373.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء ستار جبار اليذ15483292052051048

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى370.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيمنتظر كاظم هاشم كلوح15484292051150029

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى368.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزهراء علي جواد عبد العالي15485292052071032

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى366.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيانوار حسن كامل عناد15486222052160004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى365.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيليث احمد شنان كاظم15487292051004116

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى365.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيهدى ابراهيم سلمان محمد15488292052153050

كلية القانون/جامعة المثنى424.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد سمير فاضل منشد15489292021001146

كلية القانون/جامعة المثنى420.0االعدادية المهدوية للبنينادبيأدريس عبد الحسين دايخ سدخان15490292021017001

كلية القانون/جامعة المثنى418.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمؤمل جواد كاظم حسن15491292021001137

كلية القانون/جامعة المثنى417.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عبد االمير كاظم جويد15492292021009048

كلية القانون/جامعة المثنى414.0االعدادية المهدوية للبنينادبيكاظم قاسم فلغوص جبر15493292021017125

كلية القانون/جامعة المثنى410.0الخارجيونادبيمحمد حامد فلغوص جبر15494292021400118

كلية القانون/جامعة المثنى407.0االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد محمد نعوم صالح15495292021017019

كلية القانون/جامعة المثنى406.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء سامي صاحب كاظم15496292022078054

كلية القانون/جامعة المثنى403.0ثانوية صفية للبناتادبيهدى حاكم غياض ثاجب15497292022084044

كلية القانون/جامعة المثنى402.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيجعفر رزاق كاظم محمد15498292021001024

كلية القانون/جامعة المثنى402.0الخارجياتادبيمنى كاظم شهد سالم15499292022401063

كلية القانون/جامعة المثنى398.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعلي كريم هاتف عبد العباس15500292021151116

كلية القانون/جامعة المثنى398.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى صاحب نعمة عليوي15501292022054064

كلية القانون/جامعة المثنى397.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي ماجد تركي عبد15502292021009097

كلية القانون/جامعة المثنى395.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس غصاب محمد حمزة15503292021001091

كلية القانون/جامعة المثنى390.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياسامه احمد نوري عيسى15504292021001012

كلية القانون/جامعة المثنى454.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيفاطمه غسان عبد رهيف15505292042082018

كلية القانون/جامعة المثنى450.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابرار علي حسين كامل15506292042056008

كلية القانون/جامعة المثنى448.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب محمد والي نويصر15507292042050094

كلية القانون/جامعة المثنى431.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي كامل شعيوط عطاوي15508292041151094

كلية القانون/جامعة المثنى380.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسين علي عبد غازي15509292051156063

كلية القانون/جامعة المثنى377.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيانور جميل بدر محسن15510292051156025

كلية التمريض/جامعة المثنى577.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى عباس بزون نجم15511292041002157

كلية التمريض/جامعة المثنى555.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه مكي حسان عبيد15512292042083021

كلية التمريض/جامعة المثنى555.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه جميل جبار حسن15513292042051247

كلية التمريض/جامعة المثنى551.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء فاضل شعشاع راضي15514242042117072

كلية التمريض/جامعة المثنى548.0اعدادية السرور للبناتاحيائيهاجر خالد مهدي حسن15515242042085068

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى467.0اعدادية نهج البالغة للبنيناحيائيمرتضى رحيم لزام زياد15516291941026050

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى452.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين خالد هادي ابراهيم15517241941013039

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى403.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيليندا رزاق حمود عبد15518292042160161

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى392.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحميد رحيم منشد محمد15519292041007100

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى392.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد رضا عبد15520272042144016

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى381.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيهبه هللا حميد درويش خضير15521262042250237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيساره عاجل شنان لفته15522291922064033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى434.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين مريهج رهيف ياسوس15523291921028048
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى424.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى حسنين علي مرداس15524291921001173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى401.0ثانوية صفية للبناتادبيندى كريم غالي شلوت15525292022084038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى386.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء محمد مهدي موسى15526292022060083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى386.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيشكران حنون خيري كاظم15527292022060110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى385.0الخارجياتادبيود سعد كامل سراج15528292022401088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى384.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين قاسم غافل جبر15529292021017050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى380.0الخارجيونادبيكاظم علي مزهر عبدالعباس15530292021400096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى378.0ثانوية المنار المسائيةادبيكاظم جواد كاظم عبد الكريم15531292021150073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى378.0ثانوية الشذرات للبناتادبيساره مثقال عبد الزهره عيسى15532292022077022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى376.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمحمد قاسم كاظم تسيار15533292021151155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى376.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعباس يوسف صخير حسين15534292021151094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسيف عالوي مسير راضي15535292021001082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد خير هللا عجة مشعب15536292021017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي رضا حسين حزام علي15537292021001113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى373.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسن عقيل نعيم مقطوف15538292021014035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى371.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمناهل جفات جياد لفات15539292022106031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى371.0ثانوية الشريعة للبناتادبيليلى حسون شنان كاظم15540292022089031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى371.0ثانوية المناسك للبناتادبياماني محمد عبادي كشيش15541292022075005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى370.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب رشيد مهدي محمد15542292022060091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى369.0ثانوية الشذرات للبناتادبيالرا مثقال عبد الزهره عيسى15543292022077031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى368.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيعبير احمد نعيمه حاجم15544292022160070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى368.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمسلم كاظم جبار وطبان15545292021153203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى366.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياالء ناصر حسين غريب15546292022160011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى365.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحبيب نذير سايل شغيب15547292021017030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى365.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء عدي عدنان عباس15548292022060079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى364.0ثانوية خديجة للبناتادبيانجيل حيدر كاظم عبد15549292022066002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى364.0ثانويه المصابيح للبناتادبيبتول حاكم عبد الحسين عباس15550292022079010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى364.0ثانوية الشذرات للبناتادبيتبارك حسين عليوي حمادي15551292022077011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى363.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي احمد محمد صادق15552292021017100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى363.0اعدادية ام سلمة للبناتادبياالء جبار عطشان محمد15553292022060016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى363.0اعدادية الوفاء للبناتادبيسلسبيل ناجي عالوي بشبوش15554292022058024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى362.0ثانوية الشذرات للبناتادبيأسل يحيى كاظم فزاع15555292022077002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى361.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد ماجد حميد كاظم15556292021009129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى361.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيرعد دوخي فليح براك15557292021110018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى360.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيسرور زيد حسون منصور15558292022160060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى360.0ثانوية النور للبناتادبيدنيا علي داخل مسير15559292022093047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى360.0ثانوية النور للبناتادبيغفران سلمان صالح حسين15560292022093106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى439.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيمنى جوالن حسن جيثوم15561291942071079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى430.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياديان حميد عيسى غموس15562291942051004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى382.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء قاسم عبادي صخر15563292042092007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى380.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه عبد الحمزه عبد المهدي غاوي15564292042057219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء مديح شاني مرهج15565292042057153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي سوادي حمود15566292042051177
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى369.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة فالح جبار وديد15567292042069046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى367.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينور علي عبد العظيم عباس15568292042052280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى365.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيفاطمة عائد عواجة جدوع15569292042153111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى364.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد جبار عليوي دبيسان15570242041010120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى361.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيفاطمه عبد الرسول محمد سهر15571292042077026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى360.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل محسن كريم مذبوب15572292042051114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى373.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد ايوب غالي ياسين15573292051013001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى468.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء صالح حنون فليفل15574292042094015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى456.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيضحى عظيم حسين حمزة15575292042050105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى453.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين حسن حميد غانم15576292042054020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى450.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب كاظم حمود عبد الخضر15577292042054064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى449.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيرباح عميد راضي كحامي15578292042069025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى447.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد حيدر غازي جاسم15579292041003230

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى445.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة فرج خضير جبار15580292042054088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى445.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين عدنان خلف جبار15581292042050030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى445.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيآيات محمد جبير جحيل15582292042085002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى444.0ثانوية البسملة للبناتاحيائينبا يوسف سوادي جبار15583292042069057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى443.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآالء قاسم صويح جبير15584292042050006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى443.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد كامل عبد15585292042085064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى442.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء مصطفى هادي محمود15586292042051082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى442.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغدير فالح عبيد زغينة15587292042054083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى435.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيفاطمة الزهراء عباس محمد نعيمة15588292042153104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى433.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء هادي ابراهيم جبر15589292042051095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى430.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عماد عودة حسن15590292042051042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى428.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرسل عالء ارحيم صاحب15591292042085062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى451.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعلي ابراهيم فرحان غازي15592291951100124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى412.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحسين محمد جبار ياسر15593242051039019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى406.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد العظيم كاظم طاهر15594222051310077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى403.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي احمد ناصر حسين15595292051153159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى394.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيذو الفقار جاسم عبود جحش15596292051100041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى389.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر قاسم عبد عليوي15597292051004167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى384.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينتطبيقيحيدر عجيل حسين حمد15598222051368005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور علي سوادي عطيه15599292022056049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517.0اعدادية الخنساء للبناتادبيابتهال عقيل مسلم حسين15600292022056001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبة اياد يوسف حسين15601292022054074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى505.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيأيات حاكم حسين علي15602292022060004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى505.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبينور علي عوض دغيم15603292022160112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى500.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيهند لعيوس مطر خالوي15604292022106036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى496.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينور قصي كامل فرطوس15605292022078104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى عادل عبد االمير منشد15606292022056031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى490.0ثانويه المصابيح للبناتادبيزمزم صالح كاظم عبدالحسين15607292022079018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى490.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم سلطان جاسم حسن15608292022078091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى489.0الخارجياتادبيفائزه علي سوادي عبد15609292022401053
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى485.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسنين سالم كاظم ديلي15610292022056032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيهاشم هادي مدفون حتيوي15611292021028131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى481.0ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء حسين بهيد نور15612292022066018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء عبد األمير ستار لفته15613292022050049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن حياوي عباس محمد15614292021017032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476.0ثانوية الوالية للبناتادبيامل محمود كريم راهي15615292022067006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي حسن مزهر هاني15616292021014088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيافراك ناظم رحوم حسين15617292022054011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474.0ثانويه المصابيح للبناتادبيهاجر قاسم سالم فرهود15618292022079050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473.0ثانوية النور للبناتادبياسمهان مفتن غازي صالح15619292022093012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيهنادي جابر غضبان يزاع15620292022060169

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرسل ميثم كريم كاظم15621292022060056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى473.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين امجد لطيف مزيد15622292022060025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى472.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيياسر محمد خضير حميد15623292021014148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى472.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن سالم حسن هداد15624292021017033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى472.0اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه علي حمد حمد هللا15625222022160063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى471.0الخارجياتادبياسيل عباس كاظم مصبح15626292022401004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى469.0اعدادية رملة للبناتادبيايات سالم مزهر عبد15627222022115008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى468.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى حسن عبد الحسين عباس15628292021009139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466.0ثانويه المصابيح للبناتادبيانفال عدنان فهد كسار15629292022079007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466.0ثانوية الشذرات للبناتادبيزينب خالد نايخ سدخان15630292022077019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب عباس شنشول مطلب15631292022050062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465.0اعدادية الخنساء للبناتادبيآيات فاهم نعمه شاني15632292022056005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى464.0ثانوية النور للبناتادبيحنين صالح كريم نعمه15633292022093035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى462.0ثانوية النور للبناتادبيزينب نعيم كاظم رفش15634292022093084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور الهدى جواد كاظم جبار15635292022058034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460.0ثانويه المصابيح للبناتادبيأسيل احمد عبد نعيم15636292022079002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459.0الخارجياتادبينور هادي محمد محسن15637292022401075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458.0ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيايات محمد علي عبد15638292022086001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيايه رياض مطشر محمود15639292022160130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى456.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيآمال ستار حبيت ابو السود15640292022054001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمسار حيدر كسار علوان15641292022078095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمحمد نبيل ابراهيم حسين15642292021106030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452.0ثانوية صفية للبناتادبيهدى سعد جبر خالوي15643292022084045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكريم دايخ محنه مريود15644292021028093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى449.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه أحمد عبد الكريم صالح15645292022078046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى448.0ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه عباس رحيم وطن15646292022075049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى447.0ثانوية الوالية للبناتادبيهاجر صدام محمود مطلب15647292022067036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى446.0اعدادية الخنساء للبناتادبيبنت الهدى عزيز عباس ظاهر15648292022056007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى445.0ثانوية خديجة للبناتادبيحوراء رائد هالل جهادي15649292022066013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى444.0ثانوية الرضوان للبنينادبيجراح صالح عبد المحسن فرحان15650292021023003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى444.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد حسن كاظم عبد15651292021028104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى444.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرباب ناهي رهيف عبود15652292022054040
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى443.0ثانوية المجد للبناتادبيرجاء فرحان ناهي فرج15653292022068021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى443.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن عقيل جبار كاشي15654292021017035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى440.0اعدادية فلسطين للبناتادبيصابرين حميد سوادي حميدي15655292022050081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى439.0ثانوية المجد للبناتادبيزينب فرج رحيم ابو شامة15656292022068026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى438.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيهجران عبد هللا عوض جبر15657292022060167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى438.0ثانوية المناسك للبناتادبيفيحاء محمد عبد الحمزه هويدي15658292022075055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى438.0ثانوية النور للبناتادبيهدى محسن كاظم امكيو15659292022093135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى438.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيناصر صبار جديع عريبي15660292021014141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى438.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء عبود منصور عبود15661292022058018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى437.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه باسم محمد عبد علي15662292022056037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى436.0اعدادية فلسطين للبناتادبيرقية علي حسين عباس15663292022050036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى434.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد عباس حمود حسين15664292021010116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0ثانوية المجد للبناتادبيفاطمة محمد منشد بغداد15665292022068038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0ثانوية الوالية للبناتادبيزهرة عدنان شيرم عذاب15666292022067015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينور جميل ابراهيم مذيور15667292022078100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0ثانوية صفية للبناتادبيسجى فهد جبر خالوي15668292022084026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى429.0اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد جبار مظلوم مسلم15669292021010003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى428.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء حيدر محمد كاظم15670292022050046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0ثانويه المصابيح للبناتادبيزهراء طالب صبار حمود15671292022079022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى427.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه موسى عمران ناصر15672292022050100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى426.0ثانوية المناسك للبناتادبيتبارك حميد عبد حمادي15673292022075019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى425.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا محسن عبد ظاهر15674292021009082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى422.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمجتبى حسن عبد الحسين عباس15675292021009116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى422.0االعدادية المهدوية للبنينادبيكرار جبار ظاهر عكاب15676292021017126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى421.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتبارك سجاد حسن هويدي15677292022078030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى421.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيتبارك فليح عبد الحسن رمان15678292022070004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى421.0ثانوية النور للبناتادبيايه دوحي جبار سلمان15679292022093021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى421.0ثانوية المناسك للبناتادبينور الهدى تركي كاظم راضي15680292022075063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى421.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيحوراء ميثم عارف راضي15681292022160027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى420.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيايات رائد فاضل حسين15682222022170006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى420.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس احمد سوادي جاسم15683292021017079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى418.0ثانوية النور للبناتادبيشهالء حسين رحيم مزهر15684292022093093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى416.0ثانوية النور للبناتادبيطيبه عالوي حامد عباس15685292022093097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى415.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيلينا جبار ياسر حسين15686292022054090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى414.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر مزهر شعالن ابو الجون15687292021028123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى409.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء رحيم علي عبد15688292022093061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى407.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيزهراء كريم لعيبي صيوان15689292022160046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى530.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفدك البتول عباس محمد علي نعيمه15690292042088051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم مهند علي حسين15691292042065074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى513.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعبد هللا صادق جبر رومي15692292041025041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب هادي جادر خلف15693292042055047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرواء جميل ابراهيم عباس15694292042057120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء سالم صاحب شيحان15695292042057136
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيمريم العذراء عباس محمد نعيمه15696292042088057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء فالح حسن والي15697292042051016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيليلى كريم لعيبي صيوان15698292042052242

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد صفاء الدين شاكر رزيج15699292041007012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتبارك عماد رحيم حسن15700292042054025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى جاسم محمد رجب15701292042056143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم محمد هباس جدوع15702292042052252

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيكوثر محمد كريم عبود15703292042088056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايمان سعد عليوي جاسم15704292042085020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه ظافر اسماعيل مذيور15705292042051258

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياسراء جبير شويل ناهي15706292042153004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبدور واثق كاظم نعمه15707292042054016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب رياض مهدي واجد15708292052054011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيليث طارق حسن عبد15709292051004117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى443.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء عباس مشكور ساجت15710292052050015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى423.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب حليم جابر محمد15711292052056015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى410.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيعفاف عدنان حسين فضل15712292052088010

كلية اآلداب/جامعة المثنى429.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعباس ساجت جابر عبيد15713292021153110

كلية اآلداب/جامعة المثنى370.0ثانوية الشذرات للبناتادبينجاة جليل حليل نعيمه15714292022077034

كلية اآلداب/جامعة المثنى369.0ثانوية المناسك للبناتادبيرباب نعمه محسن كاظم15715292022075023

كلية اآلداب/جامعة المثنى369.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء ناصر حسين صحين15716292022050056

كلية اآلداب/جامعة المثنى367.0ثانوية المجد للبناتادبيفاطمة نعيم شهيب ناصر15717292022068039

كلية اآلداب/جامعة المثنى367.0ثانوية ام ابيها للبناتادبينور الهدى صاحب عبد الحسين موسى15718292022070027

كلية اآلداب/جامعة المثنى366.0ثانوية عاتكة للبناتادبيمريم كريم نومان جاسم15719292022063050

كلية اآلداب/جامعة المثنى365.0الخارجياتادبيبنين عباس جواد عباس15720292022401015

كلية اآلداب/جامعة المثنى360.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيتماضر عباس عبد النبي هندول15721292022059008

كلية اآلداب/جامعة المثنى450.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه علي عبدالحسين حسون15722291942055043

كلية اآلداب/جامعة المثنى443.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيفاطمه كريم عبداالمير عطيوي15723291942071070

كلية اآلداب/جامعة المثنى397.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الكاظم جحيل راضي15724292042065081

كلية اآلداب/جامعة المثنى377.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيضحى محمد خضير بديح15725292042067035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى462.0ثانويه المصابيح للبناتادبيناديه سعد مشعل عواد15726291922079069

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى447.0ثانوية البسملة للبناتادبيفرقد فايد عواد مجهول15727291922069051

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى437.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء مجيد عزيز عبد15728291922060044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0ثانويه المصابيح للبناتادبيعهود عماد رسول حنتوش15729292022079030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0ثانوية المجد للبناتادبيبيداء محمد منادي صنيبر15730292022068013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضمائر رياض هادي علي15731292022056035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى404.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيعلي شهيد رحيم فتنان15732292021106023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى404.0ثانوية الحطيم للبناتادبيهدى عادل جاسم رحيل15733292022087013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى404.0ثانوية المجد للبناتادبيبنين دواس مناع عبود15734292022068010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى404.0ثانوية الشريعة للبناتادبيقنوت سالم دوهان كاظم15735292022089030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى403.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرواء حميد صبحي عبد15736292022060065

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى403.0اعدادية الوفاء للبناتادبيكوثر جمعه حسين عبد15737292022058032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى402.0ثانوية المناسك للبناتادبيغدير علي كمين حسن15738292022075045
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى402.0ثانوية المناسك للبناتادبيايمان كاظم حمزه صبر15739292022075008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى401.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبينور الهدى هادي عواد حسوني15740292022106032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى401.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمريم جابر هالل عزيز15741292022106030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى401.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيهبه سعود نغيمش اليذ15742292022070031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى399.0ثانويه المصابيح للبناتادبيورود ستار هادي رضا15743292022079053

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى398.0ثانوية النور للبناتادبيخلود محمد عبد الحسين جابر15744292022093043

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى397.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينور الهدى محمد مطر عبار15745292022054098

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى397.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين حازم رحوم حسين15746292021028033

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى394.0ثانوية الوالية للبناتادبيمريم مهند كريم مطلب15747292022067033

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى393.0ثانوية النور للبناتادبينور فائز عطا فزاع15748292022093128

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى393.0ثانوية النور للبناتادبيبسمه عمران هادي عباس15749292022093025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى392.0الخارجياتادبيسفيره عبدالعالي زرزور جاسم15750292022401044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى388.0ثانوية المجد للبناتادبيخديجة مهدي كريم مهلي15751292022068018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى388.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيسمارة يوسف علوان سعيد15752292022078067

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى388.0اعدادية فلسطين للبناتادبيغدير فاهم سدخان حسين15753292022050089

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب محمد خضير عباس15754292022078062

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى386.0االعدادية المهدوية للبنينادبيصادق مجيد كامل جدوع15755292021017078

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى386.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء علي عواد عجيل15756292022060048

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى385.0ثانوية النور للبناتادبيدعاء رسول ناظم عطيه15757292022093046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0ثانوية النور للبناتادبيسجى أحمد سفير فرهود15758292022093086

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب عبود علك خضير15759292022075037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0الخارجياتادبينبأ كريم محمد خضير15760292022401066

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى381.0ثانوية الوالية للبناتادبياشجان صدام محمود مطلب15761292022067003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى379.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء حسين عبد ناصر15762292022050043

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى379.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينور مصطفى داخل لفته15763292022060164

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى377.0ثانوية الشذرات للبناتادبيمريم حسن ناصر عواجه15764292022077033

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى377.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيفيصل عويد جابر اليم15765292021102020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى376.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء مذبوب رحيمه حسن15766292022093072

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى374.0ثانوية المناسك للبناتادبينبأ عامر كريم ابو السود15767292022075061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى458.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء كون جاسم حمود15768291942057138

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى456.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيهناء ثجيل بريد علي15769291942053095

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى418.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء سعد فاخر داخل15770292042057081

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى415.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد نهير عبد الساده15771292041007147

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى415.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزهراء جمعة علي سعيد15772292042153060

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى414.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين حسن ناصر حسين15773292042050023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى412.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفرح ضياء فالح عبد الحسين15774292042050126

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى411.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيسجود جابر حميد جبر15775292042079030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى410.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة محيسن ايدام عبد هللا15776292042069047

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى410.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيغفران عواد ابو حنة سلطان15777292042052201

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيتبارك رحيم رزاق راضي15778292042066005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائينور هالوي محمد شيال15779292042091016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى401.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيساره عايد حمود صايل15780292042070010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى396.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيأفراح علي عجل خليف15781292042070002
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى396.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيرباب حسن كريم شاهر15782292042069023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى395.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيابرار نعيم مهوس حبيب15783292042054002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى394.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآيات فاضل طالب تويس15784292042050008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى393.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيوجدان يحيى عبد ضايف15785292042153146

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى392.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبيان جاسم عارف وثيج15786292042051055

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى391.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيهدى ماجد عبد اليمه بكه15787292042085179

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى391.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى سمير شمخي جبر15788292042051202

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى390.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيحميدة جاسم محمد عبيد15789292042067014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى389.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء رياض ارحيم عبد العباس15790292042052126

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى389.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيلمياء عبد الحسين البس صافي15791292042069048

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ ثامر طعوس عزوز15792292042051297

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب حسين علي عبد الرضا15793292042054058

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور سعد فضخان كنوف15794292042051315

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى383.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء صالح كاظم علي15795292042054033

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء حسن محمد كاظم15796292042058035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين حسين عرمش حنوف15797292042050024

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى381.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء عدنان عبد شليوت15798292042050016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى380.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيراجح مهدي مسلم منادي15799292041109007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى379.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء صتات موسى ضيدان15800292042054050

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0ثانوية علي األكبر للبنينتطبيقيناصر حاكم عبد الحسين عطية15801291951105015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0ثانوية علي األكبر للبنينتطبيقيضياء احمد تكليف عبدهللا15802291951105008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى378.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينة حامد جبار رداد15803292052056018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى374.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيبنين تكليف عبد حسن15804292052153015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى373.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياحمد شريف حنون نجم15805292051153007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى371.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء فاضل عباس شمخي15806292052062013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى363.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيامير كاظم عبد الزهره عبد الحسين15807292051156023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى360.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحمد جواد صافي عبد علي15808252051207013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء496.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد المهيمن طه عدنان علي15809182051119026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء490.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزهراء خليل صاحب علي15810272052067017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء489.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد خلف اسماعيل15811162051352246

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء485.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سالم بجاي جواد15812112051049128

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء483.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيغانم عبد الستار غانم محمود15813172051351486

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء468.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن عفش مسير15814192051096017

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء462.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن معتز محمد عباس15815182051119019

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء461.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقييمامة عبدالكريم قيس عبدالكريم15816182052183042

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء461.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيسبأ طارق حسين علي15817182052252012

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء460.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيافنان زيدان خلف ادليان15818182052183005

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء455.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد الحكيم مثنى عبد الجبار احمد15819182051042013

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء451.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيزياد طارق اسماعيل محمود15820172051012025

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء445.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين لطيف جبير محمد15821292051153082

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء445.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي صادق علي عباس15822282051001101

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء490.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيمحمود عبد الرحمن طه صالح15823182041030017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيجوهره مجيد ياسين احمد15824182042172017
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء514.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائياحمد طه ابراهيم محمود15825182041033007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء512.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيسوسن اسماعيل غايب عفات15826182042093015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء509.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيسميه ابراهيم شالل جاسم15827182042251013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء507.0ثانوية المهج للبناتاحيائيجيهان عبد الناصر مجيد داود15828182042248002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء507.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيندى شالل خلف علي15829182042251025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء506.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيايات راضي عطاهللا محمد15830182042200002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء506.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيتقى فاروق فيصل غازي15831122042102018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء505.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك ضياء معروف محمد15832182042242039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء505.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائياحمد محمد مطلك محمد15833182041070003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائياصالة رحيم عبد هللا ابراهيم15834182042162002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء498.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعايد عبدالستار عبدالهادي عطيه15835192041360023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء498.0ثانوية االشاوس المختلطةاحيائيرياض سالم احمد صالح15836182041117009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء498.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيغفران مهند صالح علوان15837182042242122

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء496.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيحماده صالح حسين حماده15838202041020019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء496.0ثانوية اليرموك للبنيناحيائيبكر محمد عبد االله كريم15839182041129001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء496.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيزيد معد عباس نصيف15840182041335036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء494.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد علي جاسم محميد15841192041041007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء494.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيابرار عقيل سعيد محمد حسين15842182042205003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء491.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرويده زيد قاسم محمد15843182042230013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء490.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور ياس خضير عباس15844182042236127

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء490.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اركان محمد علي15845182041119032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء426.0ثانوية المهج للبناتتطبيقياسوار طارق حسين علي15846182052248003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء416.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمهدي محسن حسين عباس15847172051121031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء407.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين تطبيقيحاتم حازم حاتم صالح15848182051361006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء406.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيزينه محمود عبد الستار نصيف15849182052183023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء402.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمنار ماهر حسن حمود15850182052242049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء394.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمصطفى احمد فاضل جواد15851182051033035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء387.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيمروة سرحان انصيف جاسم15852182052251026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء424.0ثانوية طرابلس للبنيناحيائيعلي احمد ثامر حسين15853181941121012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء421.0ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيبشرى محمد جاسم عباس15854181942187004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء377.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيعلي نصير اكرم محمود15855182041335059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء374.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمصعب غازي صعب عبد الرزاق15856182041070050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء370.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيطارق زياد علي حسين15857182041030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء370.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيمالذ صدام مهدي صالح15858182042374089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء368.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرنا فاضل شلتاغ مهدي15859182042183062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء364.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيفادية فالح حسن صالح15860182042095006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء364.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيواثق عدنان فليح حسن15861182041070053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء363.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيطه عزيز شاكر عزيز15862182041033025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء397.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد صالح كريم خضير15863182051002071

كلية التربية/جامعة سامراء473.0ثانوية سامراء للبناتادبينور ماجد نصيف حمدوش15864182022180048

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية العدنانية للبناتادبيرسل ضياء فرحان مشعان15865212022094011

كلية التربية/جامعة سامراء462.0اعدادية بلدروز للبنينادبيمحمود حسن صالل ميزر15866212021007044

كلية التربية/جامعة سامراء460.0اعدادية الدجيل للبناتادبياسماء محمد شامل اسماعيل15867182022236001
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كلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية تغلب المختلطةادبيجاسم غانم صبار ابراهيم15868181921300007

كلية التربية/جامعة سامراء422.0اعدادية الهدى للبناتادبيشكران وجيه جالب عبد15869242022115055

كلية التربية/جامعة سامراء390.0ثانوية المزهر للبنينادبيشهاب احمد سالم احمد15870182021150016

كلية التربية/جامعة سامراء389.0اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد جياد طعمه يونس15871242021012032

كلية التربية/جامعة سامراء380.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس طالب يوسف داخل15872242021004049

كلية التربية/جامعة سامراء378.0اعدادية اسماء للبناتادبيعائشه يحيى احمد محمود15873182022242040

كلية التربية/جامعة سامراء371.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيامنه رعد عبد اللطيف سالم15874102022106005

كلية التربية/جامعة سامراء370.0اعدادية بلد للبنينادبيسرمد عمار هاشم حسن15875182021006018

كلية التربية/جامعة سامراء365.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمعين كريم مطر طوفان15876292021028118

كلية التربية/جامعة سامراء487.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيسروى ثامر طه ياسين15877182042183082

كلية التربية/جامعة سامراء478.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيخنساء شهاب احمد صالح15878182042207003

كلية التربية/جامعة سامراء461.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيمرتضى صدام مدب حسين15879181941093018

كلية التربية/جامعة سامراء457.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيقصي ابراهيم خلف حسن15880181941040034

كلية التربية/جامعة سامراء456.0ثانوية االلباب المختلطةاحيائيمحمد جاسم محمد حسين15881181941297006

كلية التربية/جامعة سامراء450.0ثانوية البتراء االهلية للبنيناحيائيمحمد فيصل عبد هذال15882181941155028

كلية التربية/جامعة سامراء446.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى عبد المنعم عزت محمد15883182042242108

كلية التربية/جامعة سامراء445.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه عبد الغفار محمود مهدي15884181942242123

كلية التربية/جامعة سامراء440.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيصباح حسن طاهر علي15885201941019064

كلية التربية/جامعة سامراء407.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائينبأ عادل بدع مهدي15886182042374101

كلية التربية/جامعة سامراء406.0ثانوية الريان للبناتاحيائيحنين جنيد نجرس خليفه15887182042250017

كلية التربية/جامعة سامراء405.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيوالء جمعه عبد الكريم ياسين15888182042242184

كلية التربية/جامعة سامراء402.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيجاسم علي عبيد حسون15889232041190005

كلية التربية/جامعة سامراء402.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائييسر وسيم علي عبد الباقي15890182041033056

كلية التربية/جامعة سامراء400.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم علي15891222041310087

كلية التربية/جامعة سامراء400.0الخارجياتاحيائيهمسه محمد محمود خميس15892212042401125

كلية التربية/جامعة سامراء398.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي مصعب محمد عبد15893242041010101

كلية التربية/جامعة سامراء396.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيحيدر محيا عبد عطو15894182041093012

كلية التربية/جامعة سامراء393.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيعثمان حسام توفيق حساني15895182041077013

كلية التربية/جامعة سامراء393.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمهند حاتم ازويد ظاهر15896182041318030

كلية التربية/جامعة سامراء389.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيديار ربيع مزهر حاتم15897182041119020

كلية التربية/جامعة سامراء388.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيغانم كريم حسن حمد15898182041335067

كلية التربية/جامعة سامراء386.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيرائد شحاذة احمد سلمان15899202041022038

كلية التربية/جامعة سامراء385.0الخارجيوناحيائياحمد رعد كاظم محسن15900232041400006

كلية التربية/جامعة سامراء384.0ثانوية االشاوس المختلطةاحيائيحيدر شاكر طعمة حسين15901182041117006

كلية التربية/جامعة سامراء382.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرحمه صبار مهدي صالح15902182042183053

كلية التربية/جامعة سامراء381.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيمريم حاتم خلف حسن15903182042221028

كلية التربية/جامعة سامراء380.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيامجد مظهر مدب حسين15904182041093003

كلية التربية/جامعة سامراء380.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيحسن صالح مهدي حمزة15905292041105005

كلية التربية/جامعة سامراء379.0ثانوية الريان للبناتاحيائيياسمين عبد الخالق جاسم حمود15906182042250046

كلية التربية/جامعة سامراء443.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيباسم رشيد صالح حسين15907182051040016

كلية التربية/جامعة سامراء374.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمحمود صباح عبد الوهاب حسين15908182051070088

كلية التربية/جامعة سامراء362.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمصطفى علي زبار زبن15909182051141038

كلية التربية/جامعة سامراء360.0ثانوية الملوية األهلية للبنينتطبيقيصدام حسين علي حواس15910182051049003
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كلية التربية/جامعة سامراء360.0ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيحسن عمر حمد محمد15911182051350040

كلية االداب/جامعة سامراء382.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيبشائر ثائر زكريا سالم15912182042240007

كلية الطب/جامعة سومر596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء مالح محسن بريع15913222042141135

كلية الطب/جامعة سومر596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين علي سليم عليوي15914222041053041

كلية الطب/جامعة سومر596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيامنه غني جاسم محمد15915222042141028

كلية الطب/جامعة سومر595.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيبركات صادق لفته عواد15916222042311014

كلية الطب/جامعة سومر595.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمنار فليح صخي جار هللا15917222042141226

كلية الطب/جامعة سومر592.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيسارة حيدر عجيل سحالة15918222042142048

كلية الطب/جامعة سومر592.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي كاظم15919222042175231

كلية الطب/جامعة سومر591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفرح محمد جاسم محيل15920222042141208

كلية الطب/جامعة سومر591.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي سمير عبد الرضا حماس15921222041306234

كلية الطب/جامعة سومر591.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيهدى حمود عبد الحسن فجر15922222042161133

كلية الطب/جامعة سومر591.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائياشجان لفته طاهر منهي15923222042170004

كلية الطب/جامعة سومر591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيذات الهمه مطر نعيم حمزه15924222042141083

كلية الطب/جامعة سومر591.0اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد حيدر ابراهيم غنديب15925222041027041

كلية الطب/جامعة سومر591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد داخل درويش زويني15926222041053075

كلية الطب/جامعة سومر591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب مجيد خاجي صحن15927222042141156

كلية العلوم/جامعة سومر513.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنان عبدهللا جابر خليوي15928222042164022

كلية العلوم/جامعة سومر507.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيكاظم كامل منصور بدر15929222041028097

كلية العلوم/جامعة سومر505.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد حميدي15930222042141121

كلية العلوم/جامعة سومر503.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء صفاء حسين مطشر15931222042161054

كلية العلوم/جامعة سومر500.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد المصطفى ارحيم دندوح وزن15932222041033128

كلية العلوم/جامعة سومر500.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عالء عبد الرضا شرهان15933222042153233

كلية العلوم/جامعة سومر499.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين حنون جابر15934222042141106

كلية العلوم/جامعة سومر498.0اعدادية رملة للبناتاحيائيوداد عقيل كريم جابر15935222042115107

كلية العلوم/جامعة سومر498.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيتبارك صدام خلف نعمه15936222042170021

كلية العلوم/جامعة سومر497.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيمريم عباس تايه جاسم15937222042170074

كلية العلوم/جامعة سومر497.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمهدي رزاق رشيح سلمان15938222041021203

كلية العلوم/جامعة سومر496.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين واثق شريف كلب15939222042391011

كلية العلوم/جامعة سومر496.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء محمد علي رسن15940222042413048

كلية العلوم/جامعة سومر496.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعيد غافل كيف15941222042419040

كلية العلوم/جامعة سومر495.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين مطشر ريسان مزيد15942222041067036

كلية العلوم/جامعة سومر494.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد فهد عوده صباح15943222041027086

كلية العلوم/جامعة سومر488.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيساره هادي راشد زايد15944222042216023

كلية العلوم/جامعة سومر486.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الزهراء علي جبار عبد15945242042124184

كلية العلوم/جامعة سومر485.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمنتظر جابر عوده مهذول15946222041098193

كلية العلوم/جامعة سومر481.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء علوان جلوي والي15947222042143172

كلية العلوم/جامعة سومر480.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن رحيم غافل عطشان15948222041067016

كلية العلوم/جامعة سومر446.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي كريم فرحان غالم15949282051017057

كلية العلوم/جامعة سومر422.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد الناصر عامر منصور علي15950112051151036

كلية العلوم/جامعة سومر391.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيعمار حاكم ساجت عبد15951242051012031

كلية العلوم/جامعة سومر389.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحنين رمزي شناوه جبر15952222052311008

كلية العلوم/جامعة سومر379.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيمصطفى فراس طالب عبد الحسين15953222051039074
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كلية العلوم/جامعة سومر376.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا طالع عطيه جبار15954222051311105

كلية العلوم/جامعة سومر376.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقياحمد فرحان حذراوي جبر15955242051051003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر472.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب عبد علي شاهين بندر15956222042141147

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر416.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيحسين بشار رحيمه ثجيل15957262041160009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر399.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيشيماء تركي بعيوي عبود15958242042080084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر395.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرسل صباح رحيم عبود15959242042103038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر381.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي صالح الدين عبد الحسين عساف15960162051036074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر369.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيالمجتبى علي فرحان نادر15961162051355031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر363.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيزين الدين عبد اللطيف عبد االله عبد اللطيف15962162051060069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر360.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي عبد علي كاظم ناهي15963162051013045

كلية القانون/جامعة سومر373.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمحمد الجواد مطر ابو خريمه سلمان15964222021311072

كلية القانون/جامعة سومر369.0الخارجيونادبيميمون رمزي طاهر فليح15965222021400177

كلية القانون/جامعة سومر367.0الخارجيونادبيحيدر حسن ناصر حسين15966222021400057

كلية القانون/جامعة سومر460.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي مرتضى معمر ريسان حسين15967222041033110

كلية القانون/جامعة سومر390.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيمرتضى فاضل حنتوش مطر15968222051311184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر370.0الخارجيونادبيعبد المهدي رشيد ابراهيم فشاخ15969222021400103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر360.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمجيد كاظم عبيد علي15970222021376081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب كريم حامد كاظم15971221942417038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر379.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب ثجيل عرمش حسين15972222042311051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر375.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمحمد لؤي جابر عبد هللا15973222041028115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين رحيم شالل سعدون15974222041067028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر363.0اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب محمد اكريم خليفه15975222042115059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر391.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتتطبيقيافتخار ثامر صعيب هادي15976222052141001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر374.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيماهر فرحان فزاع جراد15977222051311159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر364.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعلي حميد خلف عزر15978222051311122

كلية التربية األساسية/جامعة سومر395.0اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيمروان عجيل شيال غدير15979222021314017

كلية التربية األساسية/جامعة سومر369.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين مازن كاظم ضيدان15980292021014045

كلية التربية األساسية/جامعة سومر458.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب كامل احمد ناصر15981222042311055

كلية التربية األساسية/جامعة سومر415.0اعدادية بردى للبناتاحيائيحوراء حسن ديوان مهيجر15982222042163019

كلية التربية األساسية/جامعة سومر400.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيمحمد خلف شامي عبود15983222041076078

كلية التربية األساسية/جامعة سومر390.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهدى علي صكبان حسون15984222042141263

كلية التربية األساسية/جامعة سومر382.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه احسان طالب كاظم15985222042175196

كلية التربية األساسية/جامعة سومر403.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيكريم عبد والي عوده15986222051313043

كلية التربية األساسية/جامعة سومر384.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد علي كريم15987222051307138

كلية التربية األساسية/جامعة سومر365.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي عبد النبي خضر جبار15988222051067034

كلية التربية األساسية/جامعة سومر365.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقياسماء غازي رحم ثاني15989222052204001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر421.0اعدادية شمس االمل للبنينادبيعبد هللا رحيم محسن عبيد15990221921374022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر366.0اعدادية النيل للبناتادبيدعاء محمد عطا كعيم15991222022169017

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر364.0ثانوية الجهاد للبنينادبيمحمد نعيم حسين علي15992222021078018

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر362.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمحمد جاسم بهلول مشاي15993222021307057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر379.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينرجس مهدي عبد هللا عطيه15994222042162176

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر379.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض رشيد كاظم15995222042207071

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر370.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا سلطان دعيمث15996222051308044
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء540.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرباب علي كحيط موسى15997232042142102

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء536.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيأطياف علي عبد الحسين منسي15998232042077005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء536.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه غرام جاسم عبد هللا15999232042304030

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء535.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيويس عماد ويس مراد16000172041118075

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء534.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه علي هادي كاظم16001232042115143

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء530.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدير عامر ثعبان عكروك16002232042120217

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء525.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمحمد مهدي حميد عبد16003232041067109

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء518.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد نعمان كاظم16004232042304095

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس خالد صبر صالح16005232041006078

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيثريا نبيل خليل حماده16006242042124047

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيفارس علي مظهر زريف16007232041010095

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء503.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك صباح عبد حسين16008242042119040

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيعباس عذاب حاتم فليح16009232041218011

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد مجيد ادهم يونس16010172041178098

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايات كاظم سند غازي16011232042153014

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد هيثم سعدون عزيز16012232041251431

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.2ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد محمد عبد الجبار عبد الوهاب16013232041021010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيسالم مرزه مزعل شجر16014232041066015

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء496.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيستار جبار عبد فرحان16015232041218008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء494.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيوداد هادي كاظم مزهر16016232042211019

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء442.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد عماد عبد الكاظم سطاي16017242042106151

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء418.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمقتدى علي كاظم عبد الحسين16018232041042189

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء414.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيجاسم محمد عبد الواحد داغر16019232041173021

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء413.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسين عماد كاظم جدوع16020212041009070

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء524.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائينور الهدى حامد مهدي حمدي16021272042107065

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء523.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدى شاكر كريم حمزه16022252042095129

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء511.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيسعدون جبار طه فرحان16023212041027009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء436.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبيرق عيسى جاسم عبود16024282052055008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء423.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي سفاح كمون16025262051205053

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء390.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيمريم صالح هادي لفته16026242052220211

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء387.0الخارجيونتطبيقيكرار عبد الودود عبد الكريم لعيبي16027162051400256

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء386.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي مزهر راشد علي16028232051044028

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء417.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزينب علي مطر فليح16029232042094036

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء415.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينغم اسعد غازي جهاد16030272042147063

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء414.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء هاشم ابراهيم هادي16031232042092189

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيحسام نعمه زعيان برغوث16032232041161004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء409.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور احمد عبد الرضا حسن16033232042089124

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء407.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمثنى عبد الرحيم دوهان حسين16034232041005109

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء407.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصطفى مهدي محسن حسين16035232041017163

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء405.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين نصرت مجيد حميد16036232041004015

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء402.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياالء عبد الجبار عبد علي عبد الرضا16037242042120015

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء399.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ حسن حمود نهاب16038232042119116

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء395.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه رحيم جواد كاظم16039272042160309
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء394.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه عباس محمد سلمان16040232042120016

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء394.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر حسين حسن16041232041252209

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء391.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه فائز منخي جبر16042272042091117

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء390.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمهند عالء عبد الحسين مرزوك16043262041059106

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء389.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيايفان خليل ابراهيم راجي16044232041251060

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء394.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيسهير محمد نعيم خضير16045232042117112

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب عادل احمد مزهر16046272042081067

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء378.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم حسن كريم حمزه16047242042146084

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء375.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر محمد عبد اليمه اسماعيل16048272041010062

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء375.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائينجالء كيالن عداي مجيد16049232042176010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء374.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد شالل صبيح زغير16050242041027012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء372.0الخارجيوناحيائيعبدالرحمن محمد كاظم حمزه16051142041400048

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء370.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمرتضى حسين خلف حسن16052242041015120

كلية الطب/جامعة نينوى596.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيفاطمة تحسين أمين فيصل16053172042041011

كلية الطب/جامعة نينوى596.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد محمد حميد صالح16054172041186010

كلية الطب/جامعة نينوى596.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرونق مثنى سعيد مصطفى16055172042285054

كلية الطب/جامعة نينوى596.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعمر اكرم عمر سلطان16056172041034009

كلية الطب/جامعة نينوى594.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمنار عبد الكريم احمد حمش16057172042237133

كلية الطب/جامعة نينوى594.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان عباس حسين عباس16058172042290032

كلية الطب/جامعة نينوى594.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيماهر ابراهيم عسكر شعير16059172041011142

كلية الطب/جامعة نينوى592.0اعدادية الصدر للبنيناحيائييوسف مظهر خلف مجيت16060202041006074

كلية الطب/جامعة نينوى591.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيلينه غازي عبد الكريم عزيز16061202042140051

كلية الطب/جامعة نينوى591.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائييوسف محمود عبوش ازغات16062172041084083

كلية الطب/جامعة نينوى590.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور نشوان حمدون حامد16063172042231304

كلية الطب/جامعة نينوى590.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحذيفة خالد عباس صالح16064172041011043

كلية الطب/جامعة نينوى590.0ثانوية الكسك للبنيناحيائييونس محمد عواد خلف16065172041116019

كلية الطب/جامعة نينوى590.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسيل شوكت علي غائب16066322042030005

كلية الطب/جامعة نينوى590.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سليمان قاسم محمد سليمان16067202041001118

كلية الطب/جامعة نينوى590.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيفيان عبد الرحمن محمد علي16068202042345074

كلية الطب/جامعة نينوى590.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائياحمد نوفل ادريس احمد16069172041198002

كلية الطب/جامعة نينوى590.0ثانوية النصر للبناتاحيائيالنة عمر علي درويش16070202042137036

كلية الطب/جامعة نينوى590.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار مهدي صالح16071172041028185

كلية الطب/جامعة نينوى590.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيرؤى عبد النور عبد القادر احمد16072132042242012

كلية الطب/جامعة نينوى590.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد مجيد مصطفى الياس16073172041178099

كلية الطب/جامعة نينوى590.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمة احمد محمد حسين16074172042232047

كلية الطب/جامعة نينوى589.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيمروه عمر حازم عبد الرحمن16075172042233103

كلية الطب/جامعة نينوى589.6ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى شهاب احمد حسن16076172041022106

كلية الطب/جامعة نينوى589.5اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه وليد اسماعيل طه16077172042286009

كلية الطب/جامعة نينوى589.4اعدادية الطالئع للبناتاحيائينغم مشتاق هاشم قاسم16078172042294236

كلية الطب/جامعة نينوى589.2ثانوية المتميزات االولىاحيائيطيبه محمود جاسم محمد16079172042233091

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى لطيف عيسى علوان16080142041182071

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيدعاء جاسم غايب محمد16081172042241022

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء شاكر محمود فيصل16082172042294019
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كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرواء خليل ابراهيم حسين16083182042182041

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين اسماعيل ابراهيم مخلف16084192042383193

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية هيت للبناتاحيائيبيان عصام محمدخالد هندي16085192042196024

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه ثامر جبار طربال16086232042119095

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا خليل محمد شهاب16087102041026142

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيرقيه محمد خلف زيدان16088212042157033

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيزيد عبد مصلح مطر16089192041026023

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد كيالن حمد محمود16090172042284026

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيبلسم سليمان احمد محمد16091172042315036

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائياسعود كمال رشيد جميل16092172041060004

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعامر صدام حسين جعباس16093172041351351

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيعبد هللا خليل عبد هللا حسين16094182041095006

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن رعد سالم عبد هللا16095172041017052

كلية الطب/جامعة نينوى589.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد احمد رمضان مصطفى16096172041007143

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيانفال احمد جاسم محمد16097332042070012

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيزيد فائق مشعل صالح16098192041001038

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسيامند خليل خدر تمو16099172041059043

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد لطيف عوده خلف16100192041066134

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمنار الياس خضير سالم16101172042371257

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعبيده عمر خليل علوان16102182041140016

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيهدى علي جاسم محمد16103172042301082

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف محمد شامل حسين16104202041001269

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيأسانا محمد قاسم مصطفى16105202042398001

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيالنه عدنان عثمان احمد16106202042120038

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمصطفى محمد قنبر صالح16107172041178110

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية القبس للبنيناحيائيعبد هللا قصي محمد خماس16108182041131011

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرقية حسام الدين جاسم قاسم16109172042289065

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتقى عباس خلف محمد16110212042102026

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرحمه هيثم محمد صالح16111172042285045

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين حسن موسى مصطفى16112272041019020

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيهارون حامد عباس عبد هللا16113192041009340

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي محمد عبد القادر احمد16114272041019066

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيمنصور علي ناصر حمد16115172041366066

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد اسعد سريع حلبي16116312041070145

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيتبارك الرحمن علي خضير عبد16117172042284006

كلية الطب/جامعة نينوى589.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيهورين قانع عبد القادر نجم الدين16118202042331174

كلية الطب/جامعة نينوى589.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيسحر قادر غفور فرهاد16119202042331111

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيانعام صالح عطا هللا محمد16120172042286044

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياسعد عدنان عبد الكريم احمد16121172041118011

كلية الطب/جامعة نينوى589.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيادريس مهدي يونس محمد16122172041008049

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسراب علي عباس سمين16123202042118096

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز هاشم فزع سمير16124192041114027

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيزينه رمضان عبد الرحيم احمد16125172042224024
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كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائييوسف محمد احمد نجم16126182041036115

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب زينل محمود يوسف16127172042241035

كلية الطب/جامعة نينوى589.0الخارجياتاحيائينور خالد مرهون حسن16128132042401132

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر عبد القادر محمد امعيد16129172041028142

كلية الطب/جامعة نينوى589.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيداليا منار فوزي داود16130172042262029

كلية الطب/جامعة نينوى589.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد حسن16131172041124135

كلية الطب/جامعة نينوى588.2ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسايه فؤاد محمد رحيم16132202042116044

كلية الطب/جامعة نينوى588.1ثانوية المتميزات االولىاحيائيافنان خالد ضحوي حربي16133172042233018

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمعن خالد علي ناصر16134182041151088

كلية الطب/جامعة نينوى588.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد ايهاب مصطفى كمال16135202041259351

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسين احمد حسين محمد16136172041011051

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيتبارك محمد احمد خضير16137172042237035

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية هيت للبنيناحيائييوسف محمد مولود شفيق16138192041014131

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيدره زياد ناجي نجرس16139322042029021

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائينبراس عباس الياس بكدش16140172042269063

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية صبحي ياسين محمد شيت16141172042294039

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيرؤيب نجم عبد هللا علي16142172041186032

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عبد العزيز احمد ياسين16143172042288195

كلية الطب/جامعة نينوى588.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيمحمد انور علي شريف16144202041303146

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيميسم علي عبد كنو16145212042098211

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيحسين ثكيل ابراهيم حسن16146232041255020

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيشهد وليد علي ياسين16147202042118108

كلية الطب/جامعة نينوى588.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات احيائيسوز حسين عبد الكريم محمد صالح16148202042336007

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائييمامه فاضل محمد حسين16149102042119090

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيابراهيم طه حسن سريبت16150112041029001

كلية الطب/جامعة نينوى588.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيمحمد مروان عبد االله احمد16151202041304119

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيطاهر عمر عبد اللطيف عبد هللا16152202041020031

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن سليمان ابراهيم نمال16153192041058016

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيايمان شهاب احمد يونس16154172042252010

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعبد الحكيم محمد عواد عيسى16155182041065018

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعلي حسين خضر جمعه16156272041015037

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحوراء ساهر نجم عبود16157182042146008

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيالرا محمد شكور غضبان16158212042178202

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية السالم للبنيناحيائيبالل ساهر حسن علو16159182041044015

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيجاسم نايف ظاهر حمد16160182041067010

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عامر حسين خلف16161202041001119

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياحالم غيب هللا بكر نجم الدين16162202042344019

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور حامد حسين ياسين16163172042231286

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيتقى انور مصطفى خضر16164172042382011

كلية الطب/جامعة نينوى588.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتاحيائيله نيا صابر علي عبد الرحمن16165202042338035

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيقوام الدين زامل محمد صالح16166182041140022

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد رزاق عراك عباس16167192041040073

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى جاسم ابراهيم16168182041069008
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كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمالك فراس عبد هللا اسماعيل16169332042038032

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيثويبه نصير جاسم محمد16170212042097029

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيمصطفى صهيب هشام محمد طاهر16171172041212014

كلية الطب/جامعة نينوى588.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائياحمد ساطع عباس يونس16172332041001005

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيآية موفق محمد يونس حاج موسى16173172042268010

كلية الطب/جامعة نينوى588.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعلي حسين زكر عبدال16174332041001073

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية االنام للبناتاحيائيخديجه جاسم اسماعيل جمعة16175212042135024

كلية الطب/جامعة نينوى588.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيحسين محمد حسين محمد علي16176332041001033

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه علي محمود صالح16177202042154065

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمحمد شاكر احمد رضا16178172041066050

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعمر عاد علوان نايف16179212041054106

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيشدن عبد الحكيم يونس رشيد16180172042286169

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيشهد محمد شرقي صالح16181202042121018

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد يونس محمود خضير16182172041018179

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم حمادي16183192041009177

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمجيد ابراهيم علي سليمان16184172041018152

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيرشا علي محمد ثالج16185172042055001

كلية الطب/جامعة نينوى588.0ثانوية المروءة للبنيناحيائيعضيد خالد صالح خضر16186182041025007

كلية الطب/جامعة نينوى588.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور زياد احمد محمد16187172042289150

كلية الطب/جامعة نينوى588.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيسلوان صالح اخضير محمود16188172041007072

كلية الطب/جامعة نينوى587.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيرونق بشار مظفر سعيد16189172042233054

كلية الطب/جامعة نينوى587.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الرحمن نزار نواف مهدي16190192041026029

كلية الطب/جامعة نينوى587.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيبتول محمد عيسى محمد16191202042119017

كلية الطب/جامعة نينوى587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايمان زاهر ابراهيم اسماعيل16192172042286046

كلية الطب/جامعة نينوى587.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمرتضى حسن حسين محمد16193202041001221

كلية الطب/جامعة نينوى587.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيرهام خوام محمد محمود16194212042208010

كلية الطب/جامعة نينوى587.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه اسامه جمال جاسم16195172042290066

كلية الطب/جامعة نينوى587.0اعدادية بلد للبناتاحيائينور محارب اذياب احمد16196182042176195

كلية الطب/جامعة نينوى587.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد خالد نصرت حسن16197212041248034

كلية الصيدلة/جامعة نينوى589.7ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيمريم عمر الفاتح امير ابراهيم16198172042318028

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.8االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسلمان نشوان محمود حسون16199172041008151

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.7ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد فاخر يونس حمدو16200172041186087

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.6اعدادية دار السالم للبنيناحيائيميسر مصطفى عبد العزيز ميسر مصطفى16201172041023149

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى سعد عزيز محمد شيت16202172041350375

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيالنه سعود رشيد محمد16203172042224038

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد محمد خضر حسين16204172041144012

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0اعدادية سارة للبناتاحيائينسرين علي قاسم كريم16205172042248062

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيبسام غسان سالم رشيد16206172041060016

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي صالح محمود عيسى16207172041007114

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم داود باكوس ميخا16208172042247048

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياميمه حمد هللا حسن عباوي16209172042330020

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه نجم الدين عبد الرزاق شكر16210172042286207

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد مهدي صالح خضر16211312041001031
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كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيآيه نعمان شريف حسن16212172042299009

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائياحمد اسماعيل عباس صالح16213172041176001

كلية الصيدلة/جامعة نينوى588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم محمد عبد القادر طابو16214172042288220

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى412.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيزينب سالم سحاب عبد16215312052038014

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى408.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمود رافد كمال جميل16216172051017132

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى511.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعمر قصي محمد حسين16217172041144059

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى462.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور رائد خلف محمد16218172052357231

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى459.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيانس فؤاد نصيف جاسم16219182051070022

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى556.0اعدادية االخوة للبنيناحيائييوسف محمد صالح احمد جانكير16220172041224063

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين علي16221172041017110

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى480.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيوهاج خالد كمال الدين مهدي16222172051015069

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى477.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيانس خالد لقمان ابراهيم16223172051017025

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى474.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد حسام حازم جاسم16224172051020010

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى469.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي معد عدنان شهاب16225172051008076

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الجبار عبد الباري فائز عبد الجبار16226172041008170

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد هللا عثمان زيدان علي16227172041142016

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى503.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد حسن هادي صاحب16228252041031019

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى502.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان وهب محمد يونس ياسين16229172042290036

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى501.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد صالح علي محمد صالح16230172041186053

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى501.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه احمد هاشم شوكت16231172042357116

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى497.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء يوسف اسماعيل حسن16232172042288121

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى492.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم معن عبد القادر بشير16233172042289133

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى417.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد نجيب حمودي16234312051024030

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى407.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيسعد صفوان مزاحم سليمان16235332051001018

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى399.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيحسين علي عبودي حسن16236172051161004

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى397.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقييونس عماد الدين شهاب احمد16237172051021018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى412.0ايسر- الخارجيات احيائيهندرين هادي رشيد سليم16238172042403157

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى410.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيامجد رعد سلطان حنطاوي16239202041002006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى400.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمؤمل مجيب عيدان جبر16240232041257185

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى388.0اعدادية حمص للبناتاحيائيآمنه احمد نايف يحيى16241172042302003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى386.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيزكريا عامر اسود فرحان16242172041223018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى384.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزكريا عمار عبد هللا ذنون16243172041020050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى464.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيلؤي صالح ابراهيم صالح16244311951004019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى379.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد علي حسين حجي16245172051007007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى372.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعمر خزعل عزيز قاسم16246172051027054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى367.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الكريم وليد خالد محمود16247172051012037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى362.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد وليد غانم مجيد16248172051223021

كلية القانون/جامعة نينوى437.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعمر خلف فتحي عيسى16249171921020061

كلية القانون/جامعة نينوى385.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمؤمن نزار طه مجيد16250172021351395

كلية القانون/جامعة نينوى384.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعبد الغني ثائر عبد الغني محمد صالح16251172021223005

كلية القانون/جامعة نينوى382.0ايسر- الخارجيون ادبيمحمد حسن محمود علي16252172021402126

كلية القانون/جامعة نينوى380.0اعدادية المستقبل للبنينادبيكرم علي موفق حسام الدين16253172021024021

كلية القانون/جامعة نينوى378.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبينمير فاضل عبد محمد16254172021366101
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كلية القانون/جامعة نينوى378.0االعدادية الشرقية للبنينادبيفيصل زياد غانم فرحان16255172021008025

كلية القانون/جامعة نينوى376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمؤمن جمال فالح احمد16256172021351392

كلية القانون/جامعة نينوى375.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيمحمد فوزي محمد حسن16257172021361014

كلية القانون/جامعة نينوى375.0ايسر- الخارجيون ادبيرائد جواد حجي مصطفى16258172021402045

كلية القانون/جامعة نينوى374.0ثانوية شاقولي للبنينادبيخير الدين شمس الدين محمد نقي16259172021072004

كلية القانون/جامعة نينوى372.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر محمد حمادي رجب16260172021351335

كلية القانون/جامعة نينوى371.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيأحمد عبد المنعم يونس خليل16261172021358001

كلية القانون/جامعة نينوى370.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبياحمد نشات محمد نجيب16262172021223001

كلية القانون/جامعة نينوى369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيياسين هاشم عزيز عبد هللا16263172021351590

كلية القانون/جامعة نينوى369.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد سعد عبد عواد16264172021350016

كلية القانون/جامعة نينوى367.0اعدادية النيل للبنينادبيمحمد عامر هادي امين16265172021027042

كلية القانون/جامعة نينوى478.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمصعب عبد السالم احمد مصطفى16266171951112029

كلية التمريض/جامعة نينوى645.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران هاشم محمود عبوش16267171942288263

كلية التمريض/جامعة نينوى577.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمود عواد عبد هللا فتحي16268172041009038

كلية التمريض/جامعة نينوى571.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد خالد شهاب احمد16269172041012011

كلية التمريض/جامعة نينوى570.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم عمر16270172041017004

كلية التمريض/جامعة نينوى570.0ثانوية القبة للبنيناحيائيزينل عابدين حسين علي حسين16271172041081011

كلية التمريض/جامعة نينوى570.0ثانوية وردك للبنيناحيائيوسام زوراب عساف درويش16272172041073035

كلية التمريض/جامعة نينوى570.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا جمعة حمادي16273172041007085

كلية التمريض/جامعة نينوى570.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد فارس علي طه16274172041008351

كلية التمريض/جامعة نينوى570.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا عصام محمد محمود16275172041028111

كلية التمريض/جامعة نينوى553.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيدالل دلشاد نعمه سليمان16276172042342007

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيماويه عايد حسين عمر16277172042280115

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة رضوان محمود احمد16278172042294163

كلية التمريض/جامعة نينوى550.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينور راكان محمود محمد16279172042244095

كلية التمريض/جامعة نينوى549.0ثانوية الثورة للبناتاحيائينور ميسر الياس محمد16280172042279057

كلية التمريض/جامعة نينوى549.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنى محمد محمود جاسم16281172042290177

كلية التمريض/جامعة نينوى548.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائينبأ احمد غانم ابراهيم16282172042283080

كلية التمريض/جامعة نينوى548.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياسراء شامل ذنون يونس16283172042231004

كلية التمريض/جامعة نينوى547.0 المختلطة للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيالهام حسن خلف قاسم16284332042023005

كلية التمريض/جامعة نينوى547.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعذراء طه هاشم احمد16285172042305045

كلية التمريض/جامعة نينوى546.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل شامل اكرم شهاب16286172042294088

كلية التمريض/جامعة نينوى545.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيإيمان احمد حبش فتحي16287172042357022

كلية التمريض/جامعة نينوى545.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمنى علي اكبر يونس محمد16288172042236057

كلية التمريض/جامعة نينوى545.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيابتهال فواز حسين علي16289172042301007

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيغفران عبدالسالم ياسين جاسم16290192042383128

كلية الطب/جامعة الفلوجة597.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيشيماء عادل حسين علي16291192042193067

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيتبارك يوسف يعقوب يوسف16292192042246031

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد حسن حامد حسن16293192041009259

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور صبحي حسين نجم16294192042188135

كلية الطب/جامعة الفلوجة595.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب قيس محمد عباس16295192042141020

كلية الطب/جامعة الفلوجة595.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعز الدين صالح محيسن دايح16296192041009194

كلية الطب/جامعة الفلوجة594.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيرقيه قاسم عبد عيفان16297192042166032
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كلية الطب/جامعة الفلوجة594.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد حسام سلمان عبد16298102041013127

كلية الطب/جامعة الفلوجة594.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد حسين محسن علي16299192041009018

كلية الطب/جامعة الفلوجة593.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحسن حامد عمار اسماعيل16300192041009087

كلية الطب/جامعة الفلوجة593.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيايه ليث عبدالكريم فياض16301192042226023

كلية الطب/جامعة الفلوجة593.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد عبد الحميد عايش لطيف16302192041009026

كلية الطب/جامعة الفلوجة592.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى نافع حسين علي16303192041114109

كلية الطب/جامعة الفلوجة592.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينبأ زياد محمد علي16304192042193115

كلية الطب/جامعة الفلوجة592.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيسراب دهام كاطع نصيف16305192042166045

كلية الطب/جامعة الفلوجة592.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيريه محمد طه جاسم16306192042383090

كلية الطب/جامعة الفلوجة592.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد سمير عبيد16307192042383134

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيطارق علي عباس رديني16308192041114048

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد هللا ناظم عبد عيفان16309192041029025

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر ضاري خميس فرحان16310192041009219

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيانسام غزوان كافي حسين16311312042063019

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد رعد احمد مهدي16312212041005007

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0اعدادية االمل للبناتاحيائيابرار هاشم دواي دهش16313192042195003

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيراده رحمن احمد صالح16314192042246041

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين معن مديح مهدي16315192042383195

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبان اياد محمد فتيح16316192042383036

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد المجيد حميد عويد عبد16317192041066093

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهند عدنان علي قادر16318212042109099

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحسان احمد عبد حسان16319192041009085

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايمان مثنى عبدهللا عبد16320192042194018

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حامد عبد حمزة16321212041004086

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيقتيبه احمد شاكر عبد الحميد16322192041003065

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعمر بهجت برجس محمد16323192041111009

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه نافع عبود فندي16324192042189077

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيطيبه فخري ابراهيم خليل16325102042221148

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيشرف الدين حسام هندي مطر16326192041316012

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمالك محمد عبد هللا نعمه16327102042120098

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمنار عادل احمد غفوري16328112042074073

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0ثانوية المتميزيناحيائيزين الدين ثائر حسن حمد16329112041010053

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيامجد مصطفى ماجد سعود16330192041009054

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيماريه مصطفى جميل خيرات16331212042097105

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه عبد القادر محمد حسين16332192041009042

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيابو بكر خالد حامد عباس16333192041011003

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمرتضى وسام شاكر محمود16334192041011122

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد حمدي اسماعيل احمد16335192041114086

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.7الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن نبيل انور توفيق16336102041002088

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.4ثانوية الثوار للبنيناحيائيعز الدين ياسر اسماعيل خماس16337112041012024

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيليث ياسر صبيح هادي16338122041001078

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.1المنصور- ثانوية المتميزات احيائيصفا عبد الكريم محمود ضياء16339102042078135

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب احسان جاسم خلف16340122042083017

527 من 380صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد خالد نعمه حسن16341102041016003

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينورس داود نجم سنين16342132042091129

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيسجى داود سلمان عبد هللا16343102042131026

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيارشد وسام بردان مصيخ16344192041010011

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح مهدي اكعفور16345132041004026

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعمر ابراهيم عبد عون سرحان16346232041011045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة571.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفرح محمد سليمان عبيد16347192042175078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة570.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيغسق سعد جدوع جاسم16348192042383127

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيريام ماجد محمود احمد16349192042246055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة560.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشهد عبدهللا علي فاضل16350192042217092

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين مجيد احميد عوده16351192042191038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسهى ابراهيم عبيد سلطان16352192042195070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة556.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعمر عبد العزيز عبد الوهاب خليل16353192041110037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة555.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد الصمد عوف عبد الرحمن خنور16354192041020027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيجعفر دريد عبد الجبار محي16355102041022024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة550.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيغفران تيسير رمضان عبد المجيد16356192042141031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0اعدادية القائم للبناتاحيائيرسل فؤاد عبود مخلف16357192042146029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة545.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيتبارك احمد علي محمد16358192042160023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة544.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيرحمة كامل دحام سعود16359192042198023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائييقين صالح عبد اللطيف مرعي16360192042162097

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد الرزاق مصطفى عوده ايوب16361192041017013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة542.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد مدني شعبان شالل16362192041015066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة542.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرفل اسماعيل ابراهيم حسين16363192042383078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة542.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهاجر شاكر عبدهللا عايد16364192042194101

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة541.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمصطفى زياد ندا محمد16365192041014111

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة540.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيضحى محمد حسين علي16366192042189132

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة540.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهدى هشام شوكت مخلف16367192042189211

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرحمة غانم جديع حمادي16368192042189061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائياحمد عواد فليح نواف16369192041032011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة537.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعثمان راتب وحيد حمد16370192041004039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة537.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمريم محمد حمدان رويجع16371192042369320

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة537.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهاجر احمد سلمان حمد16372192042370254

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة536.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايه حكمت رشيد محمود16373192042194022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة536.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور قيس سامي حمادي16374192042383173

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة536.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد خلف حسين علي16375192041004051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة535.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهبه عامر رسول عبد16376192042189206

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة535.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيضحى حسون محمود جياد16377112042080092

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة535.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسلسبيل ريكان عبدالقهار سليمان16378192042189111

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة535.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد أمين شاكر عبد الكريم شاكر16379192041021046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايالف ناظم عبدالصمد صباح16380192042193015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة530.0اعدادية القائم للبناتاحيائييقين فؤاد عبود مخلف16381192042146093

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيهمام عبد السالم احمد حسين16382102041020175

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعمر جبير حماد صايل16383192041053019
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ اديب جاسم محمد16384192042217153

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم كمال جاسم محمد16385192042191119

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد محمد مهدي عبد االله16386192041009031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتبارك جبير عبد صالح16387192042175014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم محمد عبد محمود16388112042080136

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة527.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر شاكر محمود عواد16389192041009218

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياواب عبد الحميد حامد فتحي16390192041114024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيعبير عبد الباسط سلطان ضيدان16391322042025015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيبالل عبد هللا حسن خليف16392112041034006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة524.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبه محمد خلف ظاهر16393192042173047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيايات سامي تركي سكران16394192042224013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمد الحج16395102041202014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرسل عبدهللا ابراهيم اهتيمي16396192042191051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522.0اعدادية االمل للبناتاحيائيزينب عبدالغني ابراهيم دهام16397192042195052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمصطفى سبتي حمد صالح16398192041103053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة522.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينبأ حميد عيدان جاسم16399192042246101

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعهود فوزي شرقي حمادي16400192042167017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتقى احمد عبد الرزاق محمد16401192042137019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة519.0اعدادية النعيمية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد شرموط16402192041105001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة519.0اعدادية العال للبناتاحيائيتقى خالد محمد عبد16403192042156020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة519.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيزينب خالد ابراهيم حميد16404192042191065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0اعدادية الفجر للبنيناحيائياحمد علي محمود عبد16405192041037003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة517.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيطيبه وليد عواد نايل16406192042193073

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة516.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيميالد باسم محمد داود16407192042178060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة516.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعلي عطا هللا جاسم محمد16408192041106034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة515.0اعدادية الحريري للبناتاحيائياالء محمد لطيف جاسم16409192042193005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيدعاء عادل عبد العظيم كريم16410102042131009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيشيماء ايوب حمد كريمان16411192042188086

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمنى خليل ابراهيم جحالي16412192042189187

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة512.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء حميد خضر خلف16413192042183014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة512.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائينبأ جمال نوري عباس16414192042189196

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة512.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيرعد فالح ساجر حسين16415192041282007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة511.0اعدادية االمل للبناتاحيائيابرار عادل جاسم حسين16416192042195002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة511.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيرنا خالد حسين علي16417192042270017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة511.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيموده سعدون خليل مخلف16418192042383154

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعائشه عمر مجيد حميد16419192042316027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة507.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيزبيده ايسر عبدالجليل ابراهيم16420192042199013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة507.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد حماد16421192042173031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة506.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين ماجد صبحي عليوي16422192042191037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة506.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيهبه هللا بالل محمد عسكر16423192042316040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهيلين علي رافع مهدي16424192042188151

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم باسم محمد خلف16425192042383147

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيطيبه محمد رافع البد16426192042189135
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيزينب مصلح حمد خليل16427192052194011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة524.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيغفران سعود عبد هللا علي16428192052151016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة489.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيرامي عامر محمد مرير16429212051068008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة478.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيابراهيم خليل لطيف ابراهيم16430182051040002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة465.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمحمد عامر جليل شعالن16431192051028041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة463.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيمعتز ناظم عبد الكريم حازم16432192051056033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة452.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيضحى رحيم فليح حسن16433192052191022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة442.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمصطفى ناظم عباس لهمود16434242051039058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة442.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيياسر عمار كامل فرحان16435112051203270

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة442.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقياحمد علي فياض حمد16436102051154003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة439.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيمنير ذياب محمد اسود16437112051210090

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة436.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمود خالد احمد جاسم16438192051011071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة434.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحميد حمد شحاذه16439132051015024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة428.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر عبد الحميد حمود16440192051125006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة427.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيموسى اياد مظهر كاظم16441212051007054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة425.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبيده هاشم فتيخان مطرود16442192051125012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة421.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيوالء احمد هادي طالل16443192052193014

كلية القانون/جامعة الفلوجة428.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيرسل كامل اسود علي16444192022204007

كلية القانون/جامعة الفلوجة423.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيمنال خالد مكي علي16445192022175042

كلية القانون/جامعة الفلوجة422.0اعدادية الميثاق للبنينادبيعلي محمد حماد روضان16446192021006024

كلية القانون/جامعة الفلوجة419.0ثانوية االندلس للبنينادبياحمد منصور حماد هذال16447192021096005

كلية القانون/جامعة الفلوجة417.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد االله حقي اسماعيل شالل16448192021058012

كلية القانون/جامعة الفلوجة416.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيزياد احمد خلف حمد16449192021347067

كلية القانون/جامعة الفلوجة415.0ثانوية االندلس للبنينادبيايمن رعد عالوي جاسم16450192021096007

كلية القانون/جامعة الفلوجة412.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيشهد رائد مجيد حمود16451192022175026

كلية القانون/جامعة الفلوجة411.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيحمزة محمود محجوب سليمان16452192021103008

كلية القانون/جامعة الفلوجة411.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيعلي احمد اسماعيل عسكر16453192021351031

كلية القانون/جامعة الفلوجة410.0ثانوية االندلس للبنينادبيسيف الدين لطيف حسين علي16454192021096013

كلية القانون/جامعة الفلوجة409.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيجنيد صعب فارس حمادي16455192021351007

كلية القانون/جامعة الفلوجة408.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيياسين مصطفى عبد الكريم محمود16456192021010037

كلية القانون/جامعة الفلوجة408.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيجمانه اسماعيل خليل محمود16457192022369048

كلية القانون/جامعة الفلوجة407.0اعدادية التقدم للبنينادبيطالب ابراهيم طالب محمد16458192021062023

كلية القانون/جامعة الفلوجة406.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيحسين محمود رميض جراد16459192021109028

كلية القانون/جامعة الفلوجة405.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبياحمد عصام نواف رحيم16460192021103002

كلية القانون/جامعة الفلوجة405.0ثانوية المعرفة للبنينادبيعبد السالم قاسم محمد معجل16461192021033011

كلية القانون/جامعة الفلوجة404.0خارجياتادبيفرح عاصي عبار حسين16462192022401091

كلية القانون/جامعة الفلوجة400.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحمزة مجيد مصلح مهدي16463192021071019

كلية القانون/جامعة الفلوجة398.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد هللا ناصر عبد هللا خلف16464192021012028

كلية القانون/جامعة الفلوجة398.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعلي ضياء علي عباس16465192021103016

كلية القانون/جامعة الفلوجة398.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعبد العزيز عمر حمد رزيك16466192021109043

كلية القانون/جامعة الفلوجة396.0اعدادية المربد للبنينادبيعثمان مضر محمد رجب16467192021056016

كلية القانون/جامعة الفلوجة396.0اعدادية النعيمية للبنينادبيحارث كريم سليمان فياض16468192021105009

كلية القانون/جامعة الفلوجة396.0خارجياتادبيرابعه محمود عبد اللطيف محمود16469192022401034
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كلية القانون/جامعة الفلوجة396.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعمر اياد صالح حاجم16470192021109057

كلية القانون/جامعة الفلوجة394.0اعدادية حديثة للبناتادبيرسل تكليف شكر محمود16471192022199013

كلية القانون/جامعة الفلوجة394.0اعدادية االيمان للبنينادبيمعن كامل حمادي مصلح16472192021063037

كلية القانون/جامعة الفلوجة394.0اعدادية السالم للبنينادبيرامي سعيد ابراهيم شالل16473192021058011

كلية القانون/جامعة الفلوجة392.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعلي نمر حسان محمد16474192021078040

كلية القانون/جامعة الفلوجة392.0ثانوية دجلة للبناتادبيرند خالد محمد عبد16475192022219009

كلية القانون/جامعة الفلوجة471.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعلي عبد أحمد محمد16476191941032032

كلية القانون/جامعة الفلوجة468.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيشهد كامل عبيد بطاح16477191942212022

كلية القانون/جامعة الفلوجة465.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيمصطفى هاشم عبد الحميد عباس16478311941011036

كلية القانون/جامعة الفلوجة435.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياسماء حاكم عبد حمد16479192042383018

كلية القانون/جامعة الفلوجة432.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيرسل منقذ عبد الكريم اسماعيل16480332042040032

كلية القانون/جامعة الفلوجة396.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيعمار طويسان غوزي عفين16481192051124018

كلية القانون/جامعة الفلوجة393.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمد قصي شعبان رجب16482192051012046

كلية القانون/جامعة الفلوجة384.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد المجيد ضياء دهام فهمي16483192051015038

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة416.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيهبه هيثم احمد صالح16484102042108108

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة404.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيعثمان ابراهيم خليل غضيب16485192041347042

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة397.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعبد السالم حامد تركي فليح16486102041154010

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة393.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمحمد رافع نجم عبدهللا16487192041343187

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة391.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائيعذراء محمود مطلك شاووش16488192042206017

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة391.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياسماعيل ياسين كريم مخلف16489102041009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0اعدادية التقدم للبنينادبيماجد احمد الفي حسن16490191921062031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة386.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيامجد محمد خلف حمزة16491102021024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة386.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعمر هادي صالح مهيدي16492192021101038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة378.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيخضر صالح محمد صالح16493192021125003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة377.0اعداية المعراج للبناتادبينور ناظم عبد صالح16494102022113071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة377.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبيمصطفى رافع عباس اسماعيل16495192021317013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة376.0اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد باسم صالح شنشول16496192021053032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة375.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعثمان شاكر عبد هللا احمد16497112021034027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة373.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمحمد خالد حميد زبار16498192021109066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة373.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيأحمد محمود عبد اللطيف محمود16499192021104002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد علي اسماعيل اسود16500192021032004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة372.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد هللا رحمان محمد عباس16501102021160025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0اعدادية الميثاق للبنينادبيمصطفى حميد رشيد صالح16502192021006033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمود ياسين عبد حداد16503192021006032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة370.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيايهم قيس خليل صالح16504192021104007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمصطفى فازع عطا عبد الرزاق16505192021011049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمحمد عايد خلف فندي16506112021210067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيإبراهيم احمد عبود حسن16507192021101001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمحمد صالح إبراهيم ظاهر16508192021101048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيرقيه قاسم احمد رمضان16509192022162018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0ثانوية الكندي للبنينادبيمهند خالد حمزه وسمي16510112021046022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة365.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيلورنس صبحي حامد عبد16511192021351039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة364.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمحمد حامد حماد خلف16512192021337127
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة363.0ثانوية المعرفة للبنينادبيرياض أحمد كرجي حمود16513192021033009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيابراهيم خليل جديع حمادي16514192021059003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيحذيفه حامد حماد خلف16515192021036017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0ثانوية المعرفة للبنينادبياحمد حمد سلطان روضان16516192021033004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0اعدادية االمل للبناتادبيديانا ظاهر حبيب عبيد16517192022195019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا حميد خلف ريحان16518192041007086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة371.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيورود ساجد محمد جسام16519192042270051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيإبراهيم محمد ابراهيم احمد16520102041022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة369.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيصفا محمد علي احمد16521192042192025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0اعدادية االمل للبناتاحيائيدعاء ناصر سليمان عوده16522192042195031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمة علي سليمان رزيك16523192042182018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيياسر سعدي بدر خليل16524192041094018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيفردوس محمد حسين مطر16525192052189026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة374.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيصديق زياد عبد الرحمن عبد الجبار16526102051017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة363.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيايالف يونس ابراهيم يحيى16527192052383004

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة363.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيشهد سنان طه محمود16528192042191085

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.1ثانوية المتميزاتاحيائيرياحين عبد الباقي ثجيل نعمه16529252042074035

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد سالم محسن جميل16530252041052025

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحنين حازم محمد عطيه16531252042116020

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية595.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياسالم رياض عبد الحسين محمد16532252042056025

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى راهي جياد فرحان16533252041031749

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.8ثانوية المتميزاتاحيائييسر علي حسن عبد العباس16534252042074119

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامين عباس كناوي ضايف16535252041031082

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسبأ فهد عباس محمد حسن16536252042056183

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عمار عبد العالي عبد16537252042100365

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسيف مؤيد عزيز ايوب16538252041031309

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية592.4للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرنا نايف غازي جبر16539242042109008

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية592.4للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيساره علي عبد الحسين سلطان16540242042109023

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيعلي ناجي رسول علي16541252041042014

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم علي جابر16542252041031631

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائياسعد حمزه طرطوش عبد16543252041151019

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمنتظر فاضل يوسف جاسم16544252041151202

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغسق منتظر قدري شمران16545252042100098

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور محمد جواد كاظم16546252042100528

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه ماجد حياوي كاظم16547252042100044

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين عادل محسن جبار16548252041045052

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين محمد علي عبد العباس عبد الحسين16549252041045059

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسراج حسون جعاطه جاني16550252042062808

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء خالد عباس كاظم16551252042053091

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيدعاء علي عبد االمير مجيد16552252042193051

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم امير عبد المنعم محمد16553252042087076

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.8اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرسل احمد محمد صالح محمد حسن16554252042084242

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.3ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائياسماعيل مكي صاحب محمد16555252041205013

527 من 385صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه علي مسير صياح16556252042059339

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى احمد فرحان عباس16557252041031737

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيقبس صباح حسن منصور16558252042087072

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى صاحب لفته حسن16559252042096311

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عباس عبد المهدي علوان16560252042100351

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل حاتم كزار16561252041151094

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر عادل حسين كاظم16562252041031787

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير جعفر فرحان جار هللا16563222042135160

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسن رياض عكله سلطان16564252041052017

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمحمد صالح جاسم مشاي16565222041065083

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ صاحب لفته حسن16566252042096494

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائينور الهدى فراس كاظم حسوني16567252042110055

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعباس عامر حسن عبد16568252041005039

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهدي علي عبد االمير رديف16569252041031805

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.8ثانوية المتميزيناحيائيعلي رعد جواد مهدي16570252041035040

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.8ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حامد مالك مصطفى16571252042074037

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.5ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيسجاد علي امير هادي16572232041047034

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.3ثانوية المتميزيناحيائيحسنين علي عبد الحسين عبد االمير16573252041035010

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايمان قاسم عيسى علي16574252042059106

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرزان عقيل غانم حمزه16575252042062381

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين عبود جابر عبود16576242042121049

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمهدي اياد فؤاد جاسم16577212041002160

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين علي16578242042136096

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيهاشم وزير خضير عبيس16579252041031826

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتماره عبد هللا شياع حسن16580212042185017

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم زكي جاسم محمد16581272042061059

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسنين محمد جمعه شنين16582242041003063

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيابرار داخل معارج يونس16583242042120002

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيطيبه محمد عبد مسلم فاهم16584252042056219

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائياسامه فراس ناظم نومي16585232041250008

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية589.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشيرين احمد عبد شالل16586212042102099

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي مؤيد حافظ طاهر16587142041007072

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الشريف حمادي16588112042101022

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيكاظم محمد حسين كاظم16589232041042153

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينه فاضل صبحي فاضل16590102042117056

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد الكريم قاسم هبل راشد16591262041022080

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر جواد عبد16592252042096264

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية588.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء علي مسلم هادي16593252042056143

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين محمد هاشم محمد16594252042062212

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيحسين حميد ساجت محمد16595252041156020

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى رحمن عيسى محمود16596212042102159

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء زكي يحيى كاظم16597252042062544

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيحسناء حسين عليوي بريس16598252042098007
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كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين ثائر يوسف جواد16599252041031155

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزيد احمد عزيز ناجي16600252041200049

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين فريد عبد الوهاب جوده16601252041031194

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسين نوري عبد الحسين16602252042100156

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر رياض كاظم حسن16603252041031101

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه حيدر عباس حسين16604252042100033

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعفراء حمزه صالح جيجان16605252042100057

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي محمد عبد الحسين ودعان16606252041031464

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيغيث احسان خضير عباس16607252041031485

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الجواد عوفي16608242042189040

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء قاسم رسول شاكر16609252042170312

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن فليح16610252041205247

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية586.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد الحسين كاظم ريشان16611252042100200

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية586.7ثانوية المتميزيناحيائيكرار ستار هالل عبد االمير16612252041035052

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية586.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمة حميد ساجت محمد16613252042193129

كلية التمريض/جامعة تلعفر575.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد احمد يوسف عبد القادر16614172041124126

كلية التمريض/جامعة تلعفر571.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين يونس16615172041118042

كلية التمريض/جامعة تلعفر570.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيفهد احمد حسين علي16616172041084059

كلية التمريض/جامعة تلعفر570.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيابو بكر عبد الواحد ابراهيم بكر16617132041242003

كلية التمريض/جامعة تلعفر569.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيباسل برجس ذيبان فندي16618172041060014

كلية التمريض/جامعة تلعفر568.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر جاسم صالح حسن16619172041089008

كلية التمريض/جامعة تلعفر567.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محجوب يونس محجوب16620172041002019

كلية التمريض/جامعة تلعفر567.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيهادي شعيب محمود زين العابدين16621172041124164

كلية التمريض/جامعة تلعفر566.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعلي عونى عساف علي16622332041070054

كلية التمريض/جامعة تلعفر566.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيرمزي الياس خلف قاسم16623332041052030

كلية التمريض/جامعة تلعفر563.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد عبد الباسط محمد محمود16624202041009009

كلية التمريض/جامعة تلعفر563.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائياحمد يونس خليل شاهر16625172041114001

كلية التمريض/جامعة تلعفر550.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيحنان جاسم محمد عباس16626172042261016

كلية التمريض/جامعة تلعفر547.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرفل رأفت فاضل ضيدان16627202042114038

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحوراء محمد يونس حسين اسماعيل16628172042236013

كلية التمريض/جامعة تلعفر545.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائينديمه قاسم رشو رقو16629172042245060

كلية التمريض/جامعة تلعفر544.0اعدادية سارة للبناتاحيائيايمان غسان ميخائيل اسطيفو16630172042248008

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشاجوان عدنان رحمان رسول16631202042132031

كلية التمريض/جامعة تلعفر542.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرؤى محمود خليف صالح16632172042357283

كلية التمريض/جامعة تلعفر540.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحنين مكي شاكر حمود16633242042124051

كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفردوس محمد ابراهيم خليل16634262042104137

كلية التمريض/جامعة تلعفر537.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيضي جواد صاحب عبد16635232042123083

كلية التمريض/جامعة تلعفر536.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيأيه علي الياس عباس16636332042062001

كلية التمريض/جامعة تلعفر535.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم خالد ابراهيم احمد16637172042328037

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيرياض شمو فندي خلف16638332041052031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء عوني علي محمد16639172042241030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيضاري احمد الركعي ليلي16640172041111019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر369.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصبيحه ابراهيم عبو رضا16641172042236035
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر369.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيريمه كمال محمد مصطفى16642172042261032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر368.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيجاسم مختار محمد مختار16643172041178018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر368.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز مصطفى برجس محمود16644172041350197

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر367.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي عبد هللا16645172041005044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر365.0اعدادية العياضية للبنيناحيائياحمد عبد الجبار يونس محمد16646172041115004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر361.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم يونس حسن16647172041080013

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم جبر16648232051046035

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين تطبيقيالعباس أبا ذر محمد حاشي16649282051043004

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيهدى هادي ناصف جاسم16650162052202048

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد صادق جعفر نجم16651162051001012

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيرضا جواد هاشم خديوش16652162051364061

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز541.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمجتبى فيصل حسون خضير16653162051005045

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيزين العابدين كاطع وحيد مظلوم16654162051053046

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه هادي ساجت محمد16655162052260025

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيساره عبد الهادي قاسم محمد16656162052184065

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياحسان علي حسين محمد16657292051002003

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز562.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي سمير خريبط عبود16658162051049089

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز560.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيزيد سجاد عبود علوان16659252051011013

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبدرية سامي عبد الرحمن حسن16660162052381019

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز556.0اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيعلي حمد كاظم حمد16661162051136013

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز556.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيزين العابدين خليل ابراهيم حسن16662162051491021

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى دعير كريم عذيب16663282051016160

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيضياء الدين زهير حسن هادي16664162051128041

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيديما حسين فارس ثجيل16665162052184026

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيسارة ستار جبار هاشم16666162052146035

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز554.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد تحسين نتيش حسن16667162051010084

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيمريم قاسم جاسم محمد16668162052475006

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز552.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد حسام صحن عبد الرضا16669162051033083

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز552.0الخارجيونتطبيقيعلي حسين علي حسين16670162051400206

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز552.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعبد الحميد حيدر حميد جبر16671162051083069

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء حسن الزم علي16672162052152035

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيسبا محمد كاظم سلمان16673162052204023

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهراء نائل داود طالب16674162052154020

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيهمسة عبد هللا عبد المحسن عبد الجبار16675162052183045

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيسجاد عبد الواحد عبد الرحمن عبد الرضا16676252051031008

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمؤمل حيدر عبدالرضا زويد16677162051140055

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز549.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعبد الرضا برزان نوري عبد16678162051449023

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقياحمد شهيد جاسم محمد16679162051357021

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن قصي كاظم محمد حسن16680162051001052

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرواء احمد غالب موسى16681162052165013

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعبد هللا صالح يعقوب يوسف16682162051061054

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيندى صباح عبد السادة جايد16683162052296023

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيحسين عدنان جفات غالي16684162051499012
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قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز588.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين باسم محمد علي سالم16685162051131013

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز584.0ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمحمد طالل بدر حامد16686162051095006

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز583.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد هشام كامل رسن16687162051084238

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز582.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمصطفى هاشم عبد الواحد خضر16688162051019116

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز581.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحمد قحطان خضير عبد الحسين16689162051499035

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز578.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب يعقوب عايز بريدي16690162052332015

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز578.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز سالم عبد هللا عيسى16691162051426033

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز576.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقييوسف رعد صدام مونس16692162051075081

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز575.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد رحيم جبار حسين16693162051075067

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز575.0ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ثامر عبد بطوش16694162051448021

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز574.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمريم ابراهيم عبدهللا محمد16695162052145048

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز574.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد ميثم خضير رشم16696162051001202

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز573.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي ليث زكي صاحب16697162051060135

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز572.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسن جبار صدام16698162051001221

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز572.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد فوزي عبد الحسين علي16699162051075006

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين كامل جمعه زمام16700162051075021

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحيدر جواد كاظم حسن16701162051108012

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز570.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقينضال عبد العالي عبد الرحمن كاظم16702162052202043

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز570.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة قحطان حمود جاسم16703162052184090

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمنتظر وسام عبد العظيم نجم16704272051024074

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم حميد كنعان16705162052165024

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيكرار عبد الزهره جاسم محمد16706162051356045

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيعلي حميد سلطان صالح16707162051088013

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقياحمد عادل غالب فارس16708162051012005

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز573.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيرسل مرتضى حبيب يونس16709162042215007

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيسجاد مهنا عجاج سلطان16710222041359017

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسليل عبد الستار جبار عبد هللا16711162042207104

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز557.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينور الهدى رياض ناصر محيل16712162042245039

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز557.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهبه هاشم حميد عبيد16713282042063141

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز556.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيوجدان شريف ابو الهيل مزعل16714162042175066

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز554.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا مصعب عبد الصمد ابراهيم16715162042165307

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم زهاء حسن ماشي16716162042204094

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز548.0ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيعلي عباس بلبل حسين16717162041095003

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز548.0ثانوية تراث االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي محمد طالب16718162041440007

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء طاهر فيصل جابر16719222042125048

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز534.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن حيدر كاظم مكي16720252041031116

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيكرار خالد محمود اسماعيل16721262041054033

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر علي عبد االمير كاظم16722252041031792

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز531.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب الحوراء علي مرتضى مرزوك16723162042383109

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز529.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر اسماعيل لفته ماضي16724242041003092

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز527.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغيداء علي مطر سلطان16725162042226084

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز545.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعباس عبد الباري يونس خضر16726162051105023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز534.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد ضيدان مشكل حسين16727162051002137
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز525.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزيد وليد عجيل راجح16728242051001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية365.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيفضل جاسم محمد خضر16729172021178025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية369.5ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعمر احمد عبد الحميد رفعت16730202041399026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية362.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيشاكر محمود عباس صالح16731172041124075

كلية التربية/جامعة الحمدانية494.0االعدادية الشرقية للبنينادبيابراهيم هالل غانم حمدون16732172021008001

كلية التربية/جامعة الحمدانية479.0اعدادية مؤتة  للبناتادبياسراء سفوك طه محمد16733172022301001

كلية التربية/جامعة الحمدانية474.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيعائشة عقيد زكي جاسم16734312022031023

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد ابراهيم احمد حسين16735182021042027

كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0اعدادية التحرير للبناتادبيهاجر علي فهد ذنون16736172022296029

كلية التربية/جامعة الحمدانية464.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيرفل ميسر عبد هللا احمد16737172022371033

كلية التربية/جامعة الحمدانية457.0اعدادية الصديق للبنينادبيحسين دريد حسين شريف16738172021028014

كلية التربية/جامعة الحمدانية441.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد ظاهر محمد عبد16739172021350018

كلية التربية/جامعة الحمدانية420.0اعدادية االمجاد للبنينادبيطه احمد طه محمود16740172021026015

كلية التربية/جامعة الحمدانية418.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الرحمن مظفر زيدان سلطان16741172021064018

كلية التربية/جامعة الحمدانية418.0اعدادية غطفان للبنينادبيعبد الرقيب حمادي محمد حمد16742182021042013

كلية التربية/جامعة الحمدانية417.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيخيري ميرزا حسين شمو16743332021052002

كلية التربية/جامعة الحمدانية413.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبياورنس زاهد حاتم علي16744172021360006

كلية التربية/جامعة الحمدانية408.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمنار ميسر عبد هللا احمد16745172022371069

كلية التربية/جامعة الحمدانية403.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيأية فرج احمد رمضان16746172022371003

كلية التربية/جامعة الحمدانية398.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيهيثم امين سهيل رسول16747332021051026

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0ثانوية بازوايا للبنينادبيزيد احمد عباس علي16748172021065007

كلية التربية/جامعة الحمدانية386.0ثانوية سيوان للبناتادبيامنيه اياد قاسم تومان16749312022038001

كلية التربية/جامعة الحمدانية383.0اعدادية غطفان للبنينادبيمولود نجم عبد هللا محمد16750182021042039

كلية التربية/جامعة الحمدانية378.0اعدادية برطلة للبنينادبيمهدي علي ولي خضر16751172021067038

كلية التربية/جامعة الحمدانية375.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبينور علي غانم محمد نور16752172022280018

كلية التربية/جامعة الحمدانية361.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيبراء عبد المالك ابراهيم عبد الرحيم16753172022305004

كلية التربية/جامعة الحمدانية480.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيمريم بختيار كوران صالح16754312042052021

كلية التربية/جامعة الحمدانية462.2اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى عدي عبد المناف توفيق16755172041023135

كلية التربية/جامعة الحمدانية458.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيبهنام نزار بهنام بولص16756172041067006

كلية التربية/جامعة الحمدانية455.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيحوراء محمد عباس سعيد16757172042269014

كلية التربية/جامعة الحمدانية442.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجميله كوران مراد بشار16758332042051018

كلية التربية/جامعة الحمدانية441.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمحمد صباح انور عبد16759172041364066

كلية التربية/جامعة الحمدانية438.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمراد دخيل سيدو حجي16760332041069048

كلية التربية/جامعة الحمدانية432.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم هيثم سعد هللا متي16761172042249091

كلية التربية/جامعة الحمدانية429.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيانس ايمن مصطفى عباس16762172041353015

كلية التربية/جامعة الحمدانية429.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيرضا عبد االمير محمد علي جعفر16763172041121022

كلية التربية/جامعة الحمدانية427.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيسليمان احمد عبد هللا احمد16764172041015043

كلية التربية/جامعة الحمدانية415.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد علي سلمان عبد نور حسن16765272041009118

كلية التربية/جامعة الحمدانية415.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيقمر مسلم محمد صالح16766172042173013

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيكرم خليل ابراهيم علي16767172041028155

كلية التربية/جامعة الحمدانية405.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي حسين كريم احمد16768172041364042

كلية التربية/جامعة الحمدانية404.0الخارجياتاحيائيرغده صالح فاضل محيسن16769122042401036

كلية التربية/جامعة الحمدانية398.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي محمد علي نقي محمد16770172041353049
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كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمود عزت محمود محمد16771172041353074

كلية التربية/جامعة الحمدانية382.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائياشواق مطيران حسين احمد16772332042069002

كلية التربية/جامعة الحمدانية463.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد خليل اسماعيل محمد16773172051352068

كلية التربية/جامعة الحمدانية456.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيطيبة محمد عبد يحيى16774172052315022

كلية التربية/جامعة الحمدانية439.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيهند فارس عبد هللا طه16775172052296024

كلية التربية/جامعة الحمدانية411.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيعبد الستار نواف جنديل صالح16776172051104008

كلية التربية/جامعة الحمدانية410.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيبراء مسعود حنا منصور16777172052247004

كلية التربية/جامعة الحمدانية399.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمهند احمد علي ياسين16778172051351734

كلية التربية/جامعة الحمدانية393.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم باسم محمد علي16779172051351338

كلية التربية/جامعة الحمدانية376.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيهاجر صادق عطيه سحاب16780192052178041

كلية التربية/جامعة الحمدانية374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياسامه جمعه محمد ذنون16781172051351099

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائياسيل عبد الكريم حسين يوسف16782102042136005

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية596.0ثانوية سومر للبناتاحيائيايالف هيثم احمد عباس16783142042072014

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0اعدادية األمل للبناتاحيائيهاجر ناطق عويد بدع16784112042065173

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيحنان عماد حايف سمير16785112042067038

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه نعمان حمد جمعه16786142042103043

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا كريم عبد الحسين16787122042136064

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعباس ضياء نوري عباس16788152041011084

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيفاطمة صدقي عادل صالح16789112042066051

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائياالء وليد جعفر علوان16790112042062008

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحيدر احمد صالح مهدي16791212041020015

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0اعدادية هند للبناتاحيائيايه ضياء عباس عريبي16792112042079014

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيحوراء احمد فاروق محمود16793112042110029

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيلينه باسم صالح ابراهيم16794102042223114

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعضيد صالح عبد هللا حمد16795102041041054

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0المنصور- ثانوية المتميزات احيائيالينا حسن علي احمد16796102042078010

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيمحمد صالح كريم شياع16797212041235013

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيطيف قصي محمد جواد عبد الخالق16798102041028084

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيذو الفقار جليل كاشر هدهود16799112041020033

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي رياض عبد العباس راضي16800242041168037

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء يونس حسن نصيف16801262042120103

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمجتبى عماد عباس نعمه16802272041135012

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياقبال شاكر محمود حبيب16803262042120005

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيرقيه خلف علي عبد16804122042020044

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيمرتضى احمد سوادي هذال16805112041210077

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمينا عالء عبد هللا خضير16806142042103052

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيساره وسام محسن محمد16807102042089020

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيحيدر حلمي محمد منصور16808132041002025

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.9ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد مثنى شريف ابراهيم16809112041050017

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمنار احمد رحيم جياد16810152042057070

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.8المنصور- ثانوية المتميزات احيائيداليا وليد عبد الواحد اسعد16811102042078049

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.7ثانوية المتميزيناحيائيفاروق عالء عبد الحافظ مجيد16812112041010092

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيحكمه محمد عوده جوير16813122042109035
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.5الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عبد هللا ميثم عبد هللا عبد المجيد16814102041028137

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد مهند سعيد سلمان16815142041007097

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عبدالرحمن مزبان عبد الرحيم16816132042121105

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.3ثانوية المتميزاتاحيائيرحمة احمد هاشم حسن16817112042113040

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيوسام عزت حسين علي16818112041005111

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي طارق هادي16819212041002046

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحيدر علي محسن عبد16820222041058047

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح نوري ظاهر16821102041053006

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيوثاب جاسم حسين دنان16822102041019170

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيغيداء معمر فؤاد عبد الكريم16823212042126049

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي ابراهيم محمد عبد16824132041055061

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى ياسر محمد علي16825212041007127

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه اثير عادل كامل16826112042073036

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيياسر مهدي محمود محمد16827142041012046

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعائشه عمار رزاق محمد علي16828112042068064

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيزين العابدين كريم حسين جواد16829112041026055

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيبنين غسان سلمان حساني16830112042091010

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيساندي رشدي عبد الحميد ملك16831132042097030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن ثجيل16832132042097041

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيمينا علي حسين سلوم16833112042121064

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية السياب للبنيناحيائيابراهيم رياض غازي عبد الحسين16834132041030003

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائييسر علي عباس محمد16835102042115175

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيرائد عبيد يعكوب يوسف16836112041004037

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيشهد احمد جبار حسين16837102042111038

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينبأ فالح عبد هللا وهيب16838212042094127

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيعبد الرزاق خالد زعين رحيم16839122041012011

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياسامة اياد كريم عبد هللا16840212041012018

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيثناء عباس خضير سلمان16841212042136033

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى عماد كاظم عباس16842212042098155

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزينب سالم عبد الحسين حسين16843142042117039

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينه محمد ستار عبد16844142042140081

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الواحد عباس16845142042100061

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمهدي احمد عبد الحسن عبد العالي16846142041028139

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيغاده علي جاسم محمد16847102042131034

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيابو بكر اسماعيل ابراهيم علي16848112041033001

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسجى مثنى مردان كاظم16849102042091056

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول صاحب غانم علي16850132042071026

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيدعاء علي صدام كاطع16851142042132032

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيايوب عباس حسين علي16852232041001013

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد الرحمن محي حمزه حبيب16853232041001048

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعباس ناصر جواد عذيب16854152041022009

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد هللا سجاد عبد هللا عيفان16855232041008102

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية حطين للبناتاحيائيداليا عبد المجيد خالد عبد المجيد16856102042079009
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيتالين عباس موسى كاظم16857142042085005

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد حمزه مطشر16858132042283116

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمينا جمال عبد الجبار عطاوي16859142042078103

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية589.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيمريم عالء بدري احمد16860102042076031

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية589.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيكرار عالء محمد رضا كاظم16861122041025071

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية588.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغسق علي راضي كاظم16862232042083046

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية588.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحيدر سعيد سلمان قاسم16863112041018041

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية588.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيايه خضير عبد الحسين كاظم16864112042085007

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية588.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعائشة منذر مهدي حسين16865112042068063

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزينب حيدر حاتم سلمان16866112042101023

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزينب منذر عباس كاظم16867212042291056

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيظالل ياسين حسن عبد الجبار16868102042086060

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيياسمين هيثم عبد الرحمن ابراهيم16869102042106039

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد أحمد محمد أحمد16870102041019117

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء سرمد يحيى عبود16871212042134043

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيرسول محمد فرحان مسلم16872142041012013

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد سعد ابراهيم فرحان16873232041009099

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيدموع امين علي خلف16874112042110033

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائييوسف يعقوب عبود محيسن16875112041013047

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعمر عامر عبد الباري سلمان16876112041203146

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي حسين سلمان محمود16877142041022057

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهبه محي الدين صالح عليج16878102042090127

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبنين سالم وحيد تايه16879222042394015

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد وليد عبد الحميد حسن16880102041048015

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهاله احمد قاسم احمد16881212042177059

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقيه علي ناهي عبود16882292042085065

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيالمصطفى حسين يوسف محمود16883112041040004

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيامين محمد صليجي عبد الكريم16884122041031028

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا عامر عبد الرحمن سلمان16885142041021078

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيقمر عماد جاسم سالم16886102042091087

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0ثانوية الموسيقى والباليهاحيائيماسة تيسير ابراهيم راضي16887102042007007

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.9المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنار محمد رضا عبد الصاحب عبد االمير16888102042078184

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.8المنصور- ثانوية المتميزات احيائيايه محمد عبد الرضا ابراهيم16889102042078026

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنى عاصم صادق حمودي16890132042121213

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.3اعدادية الحريري للبناتاحيائيمنار عدنان مهدي حمودي16891132042117243

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.2الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيانفال محمد سعدون حمد16892102042100014

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية جرير للبناتاحيائيبنين حيدر علوان حسين16893122042089012

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى نعيم سعيد كاظم16894142042078117

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمينا مهند علي مرهون16895102042116049

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمنار عادل ياسين عسكر16896122042094253

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك عزيز كاظم منصور16897122042094062

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيلنا مندوب ايوب محسن16898212042107051

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيرواسي عماد سمين فتح هللا16899212042092043
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائياسراء عبد الكريم مكي عبود16900122042122001

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمة عامر عبد هللا حسين16901112042078022

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى علي احمد ذاكر16902112041026140

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب تقي اسماعيل علي16903122042093022

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيجواد ضياء جواد عباس16904212041022018

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية العزة للبناتاحيائيفاطمه حمودي جليل حميد16905122042118052

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي مهدي نجم عبيد16906262041012109

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيميس احمد مجول فيصل16907102042100114

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيشمس صباح كريم نجم16908152042041041

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء سليم قاسم زعيج16909152042051068

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعداية الهدى للبناتاحيائينور الهدى قتيبه ابراهيم عبد العال16910142042077074

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور احمد حميد صنكور16911142042111266

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية حطين للبناتاحيائيتقى صباح عودة غضبان16912142042068019

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيفنار ستار علي حسين16913142042101040

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيتبارك خليل ابراهيم عباس16914232042128023

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عزيز منجل16915142042199015

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية المهج للبناتاحيائيشهد رائد عدنان شويع16916142042102030

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور حسن سلمان منادي16917152042054292

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضحى خالد جاسم ديكان16918132042118170

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء مؤيد اكبر امين16919152042054105

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية585.9المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزهراء محمد جواد عبيد16920102042078087

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية585.9المنصور- ثانوية المتميزات احيائيضحى وضاح قاسم عبد الرحيم16921102042078137

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية585.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي حازم محمد رضا طه16922102041048021

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية585.7الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيتقى عدي ابراهيم دوحي16923102042100028

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية585.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينرجس حسين عبد الحليم رسول16924132042121225

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية585.4ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيياسين محمد نجم عبد هللا16925112041050020

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية585.4الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيهمام علي تركي نافل16926102041028182

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية585.1الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيالحسن احمد محمد حسن عبد العزيز16927102041028036

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية585.1ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد مصعب فيصل عمر16928142041007014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم548.5ثانوية العراق للمتميزيناحيائياسامة كاظم جابر ديوان16929202041050016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيآيه عبد العزيز محسن عزيز16930112042124001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسرى سليم جاسم جخيور16931142042145174

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم538.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد علي هاشم فارس16932112041188011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم537.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائينبا حسين جواد جاسم16933122042230140

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.2ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عادل عبد حسين16934112041010109

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحسن مهدي نجم لملوم16935142041208186

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤيد راجي مياح مطلك16936152041001099

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحنين سمير نجيرس جودة16937272042064040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبدالرزاق بشير رزيك نصار16938192041316015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيحنين شاكر محمود اسماعيل16939112042075022

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب عبد الزهره كاظم سيد16940122042112121

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه رحيم طعمه حسين16941142042225223

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيتقى ازهر نبيل محمد16942102042086016

527 من 394صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينورس محمود شكران شكر16943102042117119

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء شوقي معين حسن16944252042086057

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0ثانوية العزة للبناتاحيائيفرقان حقي اسماعيل ابراهيم16945112042060021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسجى خضر عبد العباس الزم16946132042093082

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمحمد حيدر جاسم لطيف16947182041001024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيشمس ضرغام حيدر جعفر16948122042110058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم530.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين حيدر كاظم حبيب16949222041036078

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم529.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائياحمد خالد مجيد جبر16950132041008005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم529.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيشهد عبد العزيز خليل سبع16951122042108036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيامين كامل حسن علي16952112041026028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0اعدادية سارية للبنيناحيائييوسف محمد ياسين اسود16953172041018197

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعثمان عبد هللا ابراهيم حمودي16954172041351468

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.5ثانوية المتميزاتاحيائيرند محمود سلمان محمود16955112042113050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمنتظر قاسم صدام عودة16956132041045056

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيمريم قيصر عبد االله صبحي16957132042283133

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب عباس فاضل محيميد16958142042143015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب محمد عطية زاير16959142042074080

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيهديل سعد احمد شكر16960152042054311

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائياحمد صالح عطا هللا صبح16961102041024004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم523.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى كامل جبار حبيب16962132041250075

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين غسان قاسم محمد16963292041003074

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيرغد فؤاد عبد الرزاق محمد16964102042110046

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيزهراء سعدون حمد حمود16965102042141023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر صادق عاشور شريدة16966292041003278

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية االمام للبنيناحيائيثائر رافد عبد علي نعمه16967232041013015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد عباس علي غالي16968152041010083

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيصبا صالح مهدي سمين16969122042103026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد جبار موشي محمد16970282041006010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيالهام جمعه ابراهيم فرحان16971192042393004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0اعدادية هيت للبنيناحيائيحبيب وحيد حميد حنش16972192041014026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد رسول حسن مهدي16973272041011107

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم جواد كاظم حسن16974122042107193

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي خضر عبد العباس الزم16975132041012079

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد بشير حسين جلود16976222041096050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم516.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيفاطمة عالء فاضل كاطع16977112042215125

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى عمار مهدي صالح16978122041022103

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه حمزه راشد جوير16979232042305126

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم514.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرحمة مكي حمدهللا جاسم16980192042189063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم514.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرتاج صاحب جابر علوان16981272042060097

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم513.0ثانوية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى ستار عويد حسن16982182041050011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم513.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيتبارك عالء جواد رضا16983122042093011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم513.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيفرقان سعد هاشم معروف16984112042215129

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم512.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيعذراء عمار هالل غني16985112042111020
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم512.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيموسى عبد الكاظم علوان كاظم16986112041006083

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم512.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيالزهراء باسم حبيب جبار16987122042105003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم512.0اعداية المعراج للبناتاحيائيهدى طالب عبيد عمران16988102042113108

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.9المنصور- ثانوية المتميزات احيائياالء مازن جميل محسن16989102042078008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء زاهر جناني عباس16990142042083014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الملك سعد علي حمد16991102041020109

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي الضرغام زياد طارق محمد16992152041001142

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم510.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيثريا باسل عبد عبد الحسين16993112042108029

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم508.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيأيه عماد شنين علي16994142042090002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيحسين فاضل عباس سالم16995212051015004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن غالب علوش كاظم16996282051022019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم509.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيصالح هيثم لطيف احمد16997192051011037

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمد علي باسم حسن16998132051034026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم507.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينبا علي حسين احمد16999182052242052

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد الحسين جبر ساجت17000112052146004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمسلم حسين دغيم عبد17001292051100116

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيمريم حيدر باقر محمد17002112052110045

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية المسار المختلطةتطبيقيعبد الرحمن احمد حسين علي17003222051255016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم501.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيجاسم احمد جاسم حمادي17004192051011017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم500.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقييوسف ليث عبد علي عباس17005232051029032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم499.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيلؤي قيس سليمان محمد17006182051067026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس شهاب حميدي عطيه17007252051008072

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم496.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيايات مراد خطار رداد17008222052175006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم496.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيماريا عبد الرسول احمد مهدي17009202052138032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم495.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحسين احمد جواد علي17010112051025011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم492.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيايوب طليفح عكله كمش17011222051076002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم492.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيبهاء عقيل عبد زبار17012112051026014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم491.0ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيأزل صاحب علوان عريد17013112052146001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم490.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةتطبيقيصباح محمود محمد شعبان17014192051303002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم490.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد خزعل عطشان سكر17015222051096026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم488.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيغصون مزاحم قحطان ناجي17016132052075020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم488.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيفاطمه قاسم نوري نعمان17017112052070028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم487.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر غيالن عاشور17018162051363219

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم487.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيمصطفى ثامر اسماعيل فرحان17019112051054011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم485.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيابتهال عباس طراد سلمان17020242052115003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم485.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى جواد كاظم حسين17021282051006147

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم482.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمتعب زغير حسين ذياب17022292051005076

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم482.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمهدي حديد مهدي نصيف17023212051002107

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيغدير عمار محمد جواد محمد حسين17024122042230111

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعبد هللا عمر صبحي عبد الوهاب17025131941009027

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم462.0اعدادية بلد للبناتاحيائينوراليقين يوسف فاضل حسن17026182042176196

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم431.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعالء عباس فاضل حمدان17027112041025039

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم429.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيسبأ احمد لطيف حسن17028102042094040
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم424.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعصام محمد عبد الرحيم سليمان17029102041003025

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم420.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمناضل ناجح فندي جاسم17030192041020068

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم418.0اعدادية القدس للبنيناحيائيامين محمد شاكر محمود17031102041014008

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم415.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيدانيه عامر عبد االمير عبد الباقي17032122042093016

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم410.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيليث اسماعيل ابراهيم لطيف17033192041283020

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم416.0اعدادية غماس للبنينتطبيقياحمد واثق عبد االمير حسين17034242051016004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم378.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيغدير نصيف جاسم ابراهيم17035142052077028

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم362.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء وليد سالم حسن17036142052111018

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم502.0ثانوية الخضراء للبنيناحيائياحمد مجباس مهدي خلف17037182041050002

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم479.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيدينا عدنان طه مزعل17038102042109030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم429.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي صفاء فؤاد حمد17039152041012060

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم408.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيهدى فيصل رحيم سعود17040212042163018

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم405.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيساره حسن عادل مري17041102042107022

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم429.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيخالد محمد غركان طالق17042222051311063

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم409.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد عدي هادي ثجيل17043112051058066

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم393.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيميثم طلعت رحمن فرحان17044272051152072

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم378.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسن محمد عبد الهادي17045252051052015

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم377.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي عبد الجبار فاضل كاطع17046112051058127

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم376.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد عباس ابراهيم17047122051051006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم370.0ثانوية المواهب االهلية للبنينتطبيقيياسين حيدر عبد الكاظم جاسم17048232051064005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم364.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسجاد احمد يونس علي17049172051121016

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0الخارجيوناحيائياحمد محمد ناجي صبري17050122041400007

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد قاسم الزم محمد17051142041011147

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت511.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيميقات يونس علي مطرود17052162042184257

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت511.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيدانيه محمد نجم عبد17053142042129019

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت506.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم بالل رسن عبيد17054122042109141

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيعباس حيدر كاظم حمزه17055232051036017

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت491.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيعبد هللا وسام صباح عبد الرزاق17056142041182034

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي احمد حسين زعيل17057262041012089

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت472.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيسجاد محمد غازي سليم17058112041016048

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت429.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمحمد عباس حمزه علوان17059232051012045

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبه فراس ريكان عامر17060102042120076

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت515.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد كاصد حسين وطين17061222041003340

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت508.3ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرتاج احمد طه عبد17062122042109041

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت508.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيافنان جمعه حنش صبر17063142042225011

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائياحمد نبراس رشيد عبد الرحمن17064132041022001

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت485.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيايهم سعد عنبر ريحان17065121951020005

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيسيف علي عفاص كصب17066172051366053

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت441.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي حسام عالوي جبار17067112051006085

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت420.0ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيبان خالد ناصر محمود17068162052211006

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت415.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينتطبيقيمحمد مازن سلمان خضير17069142051183014

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت420.0الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيامين الحسين محمد عبد الرسول عبد الرزاق17070102041028039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت398.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن ياسين حرز17071132041041014
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت398.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد حيدر متعب حسن17072132051004038

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت377.0ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم حميد سهيل17073142051043012

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت373.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيزهراء مؤيد جدوع كاظم17074112052067023

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت371.0ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد لؤي نعمة عبد الواحد17075112051036010

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت363.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد هللا عماد احمد عبد كاظم17076122051030074

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية588.9ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيحنان علي ابراهيم علي17077202042116021

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية588.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهيفين كنعان نوري حميد17078202042132055

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية588.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيطيبه زيدان محمد مال17079202042180088

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية587.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيآيه قاسم احمد كريم17080202042128003

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيساره عثمان شكر عبد هللا17081202042334153

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيدنيز يلماز عدنان شاكر17082202042114032

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعمر حاتم احمد سرحان17083202041020053

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية586.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبانه رزكار محمد صالح عمر17084202042344060

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيمحمد عمر علي فارس17085202041304114

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيالفه اسماعيل عثمان علي17086202042331145

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية585.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيسوز ولي حويز كريم17087202042365038

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائياماني فوزي خليل عبد القادر17088332042050002

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيامل جمال عزيز امين17089202042139013

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياخالص عدنان نور الدين علي17090202042160003

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيشاجوان محمود حسن محمد17091202042334183

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى ميسر قاسم احمد17092172041011198

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.3ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره عادل عبد الرحمن بكر17093202042116042

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد لقمان علي محمود17094202041312114

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمالك احمد فتح هللا مصطفى17095202042131017

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيولدان عمار فاضل عباس17096202042180140

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيبه هره سمين احمد رسول17097202042331043

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتاحيائينبأ بهاء الدين محمد سليم محمد17098202042135025

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيايه مؤيد اسماعيل رسول17099202042341025

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0ثانوية العلياء للبناتاحيائياسيل سامي عزيز عبد17100202042127001

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايمان امين حمود محمد17101202042117015

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيديرين دلشاد رسول محمد امين17102202042344101

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم احمد عبد هللا خضر17103202042134073

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية عدن للبنيناحيائيابراهيم بشار ابراهيم صالح17104202041084003

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياحباب محمد صالح حسن17105202042141007

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياالء جواد محمد كوثر17106202042118024

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينه ليث جاسم محمد17107212042109045

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيفيان بشتيوان يحيى محمد17108202042334215

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائينارين فاضل علي عبد هللا17109202042331160

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمروه عدنان خزيم حنين17110202042109067

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيليلى فيصل جاسم عزيز17111202042345082

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية حطين للبناتاحيائينور محمد قادر علي17112202042133081

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيكيالن دلير جوامير امين17113202041302098

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيشارو حسين محمد حسين17114202041311031
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كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد خالد محمد كاظم17115202041022105

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياسماء احمد محمد مجيد17116202042119004

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب شكر ولي سعدون17117182042182051

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيسارة قاسم رفيق توفيق17118202042114051

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائينوال زيدان خليف عيسى17119182042065012

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد باسم رحيم احمد17120182041037044

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيشهد حسين جهاد روان17121212042290067

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمثنى احمد رومي عباوي17122172041223034

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيزيالن نوزاد حسين حسن17123202042331090

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهيجاء خالد حسن شنون17124202042139118

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيمروه هيثم فتحي سلمان17125312042043025

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سرمد سكران عمر17126202042347012

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة احيائيخاكو عبد هللا أنور كاكه ره ش17127202041364005

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمريم صالح غانم عيسى17128202042138091

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه عباس نعمت حمه خان17129202042118118

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه امير جبار مردان17130202042160077

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه نهاد احمد رضا17131202042318029

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينور نبيل محمد حميد17132202042139112

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم طه حياوي طعمه17133202041009003

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سردار عثمان ولي17134202042344122

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيعاليه علي عبدالستار حميد17135182042179031

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى عصام غائب شريف17136202042382102

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيجنان محمد محمود فرج17137202042124044

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمار حسين علي حسن17138202041001157

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعبد هللا سردار شهوار ولي17139202041008014

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد شكور17140202041030104

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيموسى ستار جبار موسى17141202041022140

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر مشكور حمود تايه17142202041011041

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0 نيسان للبنات9ثانوية احيائيأسراء محمد محمود خضير17143202042101001

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكرد سيدكول علي امين17144202042318011

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى نزهان ياسين محمد17145182042271094

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحمزة حسن محمد حسين عبد17146202041013022

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيآمال حسن حمود ماضي17147232042082001

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيايمان نوزاد قادر حسن17148202042334066

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيكيالني محمود حسن اسعد17149202041022091

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيحامد ابراهيم كمال محمد17150202041002009

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيهبه جنيد عبد اللطيف عمر17151202042104026

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي اسعد عبد هللا صالح17152202041084039

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأيه محمود مهدي صالح17153212042098013

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم حسن محمد مالك17154202041309001

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيرزكار ازاد حسن احمد17155202041304053

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيابراهيم خالد حيدر ناجي17156202041030004

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعثمان عادل خضر عبد هللا17157182041036068
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كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائياالن فرهاد محمد نامق17158202041303050

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه سعدون رشيد حسين17159202042154027

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد العزيز عبد الخالق احمد حسن17160202041050041

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.3ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد سعدون سمين باقر17161202041050009

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمروة محمد عبدهللا جاسم17162182042218055

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيئافان شهاب جوهر احمد17163202042331002

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيآيه محمود شاكر علي17164202042104003

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمقتدى حسن ناظم وحيد17165272041015063

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي يوسف يعقوب يوسف17166202041030089

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق حسين محمد17167202042120035

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيديمه نجاة عبد القادر زمان17168202042114033

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيأيه صدام حسين محمود17169182042203005

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسراء عكاب نايف حروش17170312042047020

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نوح زرنان عبد الجبار17171182041151041

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد علي عبد علي17172122041013037

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائييونس محمد طاهر محمد17173202041304152

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه وصفي عزيز محمد17174202042114018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي عمار حسن عمر17175172041017130

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيلمى الياس حسين الياس17176172042330094

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيضحى فخري احمد عبد هللا17177172042231209

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيياسين يعرب اسماعيل عبد هللا17178172041011221

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الخالق لؤي عبد الخالق ناصح17179312041024073

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.1االعدادية الشرقية للبنيناحيائيريان ليث محسن احمد17180172041008128

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايمن ليث نجم الدين ابراهيم17181172041008068

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيزينه زياد غانم محمود17182332042040051

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد بشار هاشم صالح17183172041027002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقياوس خدر حمو حجي17184172051060010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر حسين علي صالح17185172041008262

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيساندرا سمير اسحق ايليا17186312042081091

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد حافظ احمد محمود17187202051011030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية370.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيابراهيم خليل حسين علوك17188172051366002

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحكم احمد مقداد محمود17189172041017058

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد وسام سامي طه17190172041186092

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم بشار صالح نوري17191172042233104

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.9اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد ازهر علي فرمان17192172041011008

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد نشوان حاتم هاشم17193172042294153

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزهراء عصام عبد الفتاح محمد17194172042298022

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينبأ محمود محمد حميد17195172042299069

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسما بشار اسماعيل زيدان17196312042047116

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد المؤمن معن موفق احمد17197172041026082

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهاجر احمد عز الدين صالح17198172042315118

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم محسن حميد احمد17199172042231252

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد يحيى جاسم محمد17200102041016009
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيماهر طه احمد فتحي17201172041017162

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد صالح الدين عباس خضر17202172041008141

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0ايمن- الخارجيات احيائيافنان نوفل محمود سليمان17203172042401009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه بشار أحمد عبد هللا17204172042233038

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأمامة عامر خزعل علي17205172042294004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياوس رغدان مصيب سليمان17206172041144024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايات دريد نجيب عبد هللا17207172042280012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيمريم مهدي غازي مهدي17208172042293032

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيموسى عاصم عزيز جواد17209172041017227

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيشذى سعيد حمد محمد17210172042242018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى طه حسين جاسم17211172041020112

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمنى مروان شاكر سعيد17212172042274078

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأيمن أحمد أسماعيل حسن17213172041008006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيابراهيم محمد نجيب توفيق نجيب17214172041022007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا محمد صالح محمد17215172041028117

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسبأ صباح محمد احمد17216172042298024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه سعد موفق غانم17217172042294167

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد غانم احمد خليل17218172041007159

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيافنان رسول وعد هللا حمودي17219172042301013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد العزيز محمد خضر مهاوش17220172041104044

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.1اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل علي فائز احمد17221172042286089

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيديمه خليل ابراهيم كنوص17222172042244037

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيبراء جمال عبد الرحمن ابراهيم17223172042274018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسناريا رائد سالم احمد17224172042268049

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائييونس جاسم طه يونس17225172041228049

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائييوسف فخري خالد محمد17226332041008044

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيافنان ريان سمير محمد سليم17227172042288028

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمعتز زيد احمد خليل17228172041017222

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيتبارك نشوان عبد االله صالح17229172042320004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.7ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيايالف محمد عبد هللا سلطان17230172042318007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيصفا مهدي علي احمد17231172042293027

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسام الدين احمد خليل احمد17232172051008031

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد ذياب خضر محمد17233172051008098

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقياحمد صاحب ابراهيم حسن17234202051067002

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرسل رائد غالب فاضل17235172052296005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيانس سعد يونس داود17236172051021008

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية555.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيرفل عماد جمعة خضر17237172052289016

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيجوان ابراهيم شريف قادر17238312052058005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأمنه فراس صبري عبد17239172052286001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمياده زياد خليل محمود17240172052328009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيمحمد مثنى صالح طاهر17241172051016032

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقييقين ابراهيم ذنون يعقوب17242172052357256

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0ثانوية المعارف االهلية للبناتتطبيقيفرح عزيز زويد خلف17243222052420011
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيندى هواري سعد هللا صديق17244172052289035

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمود حسام الدين ازهر ابراهيم17245172051011094

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد عمار ياسين احمد17246171951011165

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية431.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتتطبيقياصيل امير سعيد محمود17247171952312001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيبشرى محمد احمد ابراهيم17248172052231006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحمزه يونس ذياب يونس17249172051351198

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيخاشع صباح عواد ابراهيم17250172051366039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي عمار عاصم نجم17251172051027046

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الحميد مجيد حميد مجيد17252172051008046

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية375.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمود طه مصطفى17253172051223023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فائز يونس محمود17254172051186010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمؤمن محمد علي حسين17255172051351525

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسعد قيدار نذير مصطفى17256172051351253

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيحكم محمد مؤيد محمد17257172051023022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقييوسف فالح محمد عبد هللا17258202051048085

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعلي ظافر كمال ابراهيم17259172051015044

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية366.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيلورانس احمد مخلف عطية17260172051366112

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية450.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعمر عماد جمعة خضر17261171951012100

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقييوسف عناد جبوري مصطفى17262172051020088

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية403.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيفادي بسام ادوار حنا17263332051001037

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيمآب هاني عبدالهادي ابراهيم17264172052371059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقييقين سعد عبد الرزاق حسن17265172052290054

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيعبد المنعم صبار جوير احمد17266182051036014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيمحمود قصي محمد فاضل محمد17267172051217008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد ريان كمال يعقوب17268172051186014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمزاحم فالح صالح سلطان17269172051080053

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عمار علي توفيق17270172051351612

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقييزن وعد حمدون محمود17271172051054018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيامنه عدنان رمزي طه17272172052268001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيوليد خالد احمد ذنون17273172051351759

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد طه17274172051012006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقينافع عبد الرحمن مطلك صالح17275172051366153

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمريم نبيل أدور ناصر17276202042138096

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات تطبيقياسراء خليل مجيد حسن17277202052331007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية471.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد حشمت جودت نشات17278202041050079

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0ثانوية النصر للبناتاحيائينور احمد محمد محمود17279202042137043

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسميه محمد كريم اسعد17280202042118099

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد محسن احمد كريم17281202041084068

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية537.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعمر فخر الدين خورشيد يوسف17282202051048060

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد قاسم عقيل جمعة17283202051013038

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية440.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيمصطفى طه رستم عباس17284202051008023

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحسن عباس كريم كاظم17285202051001021

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيمينا احسان كامل محمد17286202052125014
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمصطفى جليل رشيد احمد17287202051005054

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيفرح باسم صادق عبد المهدي17288202052138031

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية370.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر محمد علي محسن17289202051005030

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية368.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيعالء حسين اسماعيل حسين17290202051377062

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية681.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيخديجة محمد ياسين ابراهيم17291171942231111

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز سعد صكر محمد17292172041351392

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرفل غدير ايوب رشيد17293172042237061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسماء ياسين عبد اللطيف ياسين17294172042315011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياالء احمد محمود ابراهيم17295172042371036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب شامل خزعل شكر17296172042357421

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0االعدادية الغربية للبنيناحيائينزار غانم يونس ابراهيم17297172041007186

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدعاء نوري مشعل جاسم17298172042357254

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء عبد السالم محمد احمد17299172042294020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيآواب علي عبد الستار محمد نوري17300172041028001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبراء اكرم علي محمد17301172042357173

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائياالء ماهر اسماعيل عبد المجيد17302132042350001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيسعد رياض شرموط مطر17303202041001079

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى سالم راكان ذنون17304172041015123

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياثير يونس حمد هالل17305172041007006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمه يعرب قحطان محمود17306172042294082

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0ثانوية زمار للبناتاحيائيندى تركي ثروي احمد17307172042259047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيموسى محمد موسى عطا هللا17308172041351854

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعقبه خالد جواد محمود17309172041005046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية المربد للبناتاحيائيرواء محمود صالح محمود17310172042291039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيايمان احمد بدر احمد17311172042315029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمصعب حمد حميد جمعة17312172041161029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينوال هاشم عزيز عبيد17313172042357794

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرنا صدام محمد علي17314172042284018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور عامر احمد صالح17315172042330113

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمة عالء شيت احمد17316172042288089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيغاده علي جمعه محمد علي17317172042251115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي احمد محمود سعيد17318172041364037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد شاكر محمد علي قدو17319312041024151

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيسيف يونس محمود خضير17320172041007076

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييزن لطيف خضير احمد17321172041008441

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي دريد احمد اسماعيل17322172041028130

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية حمص للبناتاحيائيحلى عدي عبد الرزاق سليمان17323172042302033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيعال بشار محمد توفيق17324172042290143

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد صدام عبد القادر حسين17325172041008033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيليلى ياسين علي ياسين17326172042043007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشهد نشوان عبد الكريم عبد القادر17327172042305041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرفل ثائر عيسى حبيب17328172042247014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.8ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيسدرة غسان محمد حميد17329172042318019
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد مرشد عزيز عبد17330172041020015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حمزة عبد القادر17331172041011087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيبكر امجد خليل سعيد17332172041016009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم يونس عيسى17333172041350317

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيفرح حارث حازم محمد17334172042292041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمحمود عبد هللا حسن الياس17335172041364070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر عواد مصطفى عبد هللا17336172041007126

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمروه محمد عبد الرزاق يحيى17337172042290165

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية المربد للبناتاحيائيامنه عماد عبد الرزاق يحيى17338172042291014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيطيبة عمار هاتف عمر17339172042357605

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرنا سلطان محمد عبيد17340172042357359

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية الراية للبنيناحيائيحسن محمد فوزي عبد احمد17341172041025022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرؤى محمد حازم محمد17342172042357281

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل عبد الرزاق محمود عمر17343172042230027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسيل احمد خالد جاسم17344172042357081

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيزمزم علي محمود عطية17345172042043004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائينعمة محمد مصعب احمد محمد17346172042301076

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيعبير عبد االمير يونس علي17347172042299054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمريم احمد علي فندي17348172042267062

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياالء سالم محمد نوري مصطفى17349172042315014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى سعد حمدون قاسم17350172041351797

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه خالد عبد القادر يوسف17351172042357118

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيموسى ابراهيم عطيه خليفة17352182041016113

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية وانة للبنيناحيائيعبد الودود عبد هللا احمد قادر17353172041093016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمه طه فتحي خضر17354172042288092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيازهار محمد سالم عيسى17355172042297010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد احمد طه سليمان17356172041016042

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيآمنه محمد عبد الرحيم خليل17357172042292002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرواء عبد هللا حسن عمر17358172042231128

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيمنهل طه ويس صالح17359312041019025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرنا حازم صالح حسين17360172042267030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسراء بشار هاشم صالح17361172042315003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيياسر معمر عبد الرحمن عمر17362172041350412

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد حميد جالح17363172042357666

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي نشوان وعد هللا محمود17364172041027059

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرغد طلعت عبد صالح17365172042237059

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى محمد شريف محمد17366172042357881

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيميس فراس غانم محمد17367172042262088

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسن عيسى حسن مطر17368172041028051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيقمر محمد سعيد محمد17369172042237120

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائياحمد زيد غانم علو17370172041010002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيايمان صبحي شيت حسين17371172042319004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية سومر للبناتاحيائيماريا عبد هللا مصطفى حسين17372172042314055
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمار عبد الكريم عبد القادر نوري17373172041001022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي طه عبد هللا احمد17374172041007116

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية زينب للبناتاحيائيآمنه عماد طه رجب17375172042285004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيمحمد مهدي خليل ابراهيم17376172041367046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيمايا خضر خلف خديدا17377332042040098

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفرح بسام بشير عبد هللا17378172042290153

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر احمد سعدي يوسف17379172041351521

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيكوثر غانم خضر محمد امين17380172042300055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمة ثامر محمود احمد17381172042281032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعال علي وعد هللا قاسم17382172042294176

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيدالل طالل غانم اسماعيل17383172042297025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيسيف موفق محمود جمعة17384172041064024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد فالح حسن محمد17385172041028018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيجوانه فواز فيصل شريف17386172042342005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد عدنان عزيز محمود17387172041007156

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحارث خير هللا طالل أحمد17388172041001010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيابراهيم عبد الرحمن ابراهيم شريف17389172041012003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية المربد للبناتاحيائيميسم محمد حسين علي17390172042291080

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائياسماء عبد هللا سلطان محمد17391172042043002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه احمد يونس ذنون17392172042232115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور الهدى محمد قاسم محمد17393172042231284

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل عمر راكان ذنون17394172042357264

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمتاب حسن اسماعيل ابراهيم17395172042357706

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسما ثابت محمد يونس17396172042357521

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه عطيه صالح شحاذة17397172042237055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيذنون عمر ذنون محمود17398172041020045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد ماجد ادريس شريف17399172041351726

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزينب علي خليل بكتش17400172042303013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائييحيى سالم خالص رشاد17401172041171018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد محمد17402172041008322

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي عيدان علي اسماعيل17403172041068049

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية السالمية للبنيناحيائيأحمد صدام محمد احمد17404172041074002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى لؤي حمد حسن17405172041028208

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيحياة عمر يحيى ابزار17406172042231071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيياسين مظفر عبد الوهاب عبد17407172041026164

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد احمد سعيد مجيد17408172041028165

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيقمر مازن فاضل محمد17409172042267058

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا رائد جاسم محمد17410172041350204

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد المحسن صباح عبد العزيز جدوع17411172041351451

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهمام مثنى محمد امين17412172041017235

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيفائق يونس عيفان نصيف17413172041142024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد خليل سرحان عثمان17414172041003029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر يوسف جاسم محمد17415172042357862
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينبأ باسل ابراهيم محمود17416172042357763

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيظالل احمد عبد الرحمن عزيز17417172042262069

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينور زيد شمس الدين حمزه17418172042262093

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائييوسف نبيل خضر خوشابا17419172041069038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيبشار عبد هللا نجم عبد هللا17420172041026031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ عزام عبد القادر يحيى17421172042237140

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيفادي نادر بولص دانيال17422172041067051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيآية عبد الرحمن اسماعيل عمر17423172042289008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنان غانم عواد حسين17424172042371087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيحبيب صباح سلو حسين17425332041056018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد عادل نمر عطيه17426172041018166

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين عبد العزيز حمادي اخضير17427172042273028

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيسيف فارس محمد عبد هللا17428172041350152

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم ميسور اسماعيل ياسين17429172042300060

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينه بشار فيصل سليمان17430172042285070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيلينه طارق محمد طاهر ضمره17431172042290161

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمود عبد هللا حسين17432172041350212

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية حمص للبناتاحيائيريهام عدنان سعيد سليمان17433172042302054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد هللا حسام عبد الرحمن سعيد17434172041005043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايهم عطا هللا محيسن حرحير17435172041008070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيدعاء وعد عبد عواد17436172042284010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيشيماء رجب صبار عبد هللا17437182042218039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحمزه جبار محمود خضر17438172041143017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى هيثم يونس حسن17439172041027090

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهدى نصير احمد علي17440172042281082

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبيده عامر محمد علي الياس17441172041020063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء مظفر محمد علي شريف17442172042357413

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيمحمود مسعود حسن اسماعيل17443172041171017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيايه جاسم سعدي ارمضان17444172042242006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيغفران ريان عبد الغفور فاضل17445172042072003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائياسامه ادريس امين حسين17446172041084016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية وانة للبنيناحيائيعمر خليل محمد يونس17447172041093020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائييمامه زكريا سعيد عبود17448172042262102

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمريم فائز سعيد يونس17449172042274075

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيساره سالم غانم محمد17450172042371170

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائيياسين ركاد عبد مطلق17451182041013017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور احمود خضر مهاوش17452172042273091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب جالل خليل جالل17453172042235071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيزيدان محمد فتحي محمود17454172041028076

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيسوسن خليل ابراهيم خليل17455332042058004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا خالد جاسم محمد17456172041007098

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيفهد ممدوح دخيل محمد17457172041005057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية المربد للبناتاحيائيايمان حاجم سلطان احمد17458172042291018
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيخديجه جاسم ذنون عباس17459172042290048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتيسير ميسر حازم حميد17460172042277028

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمهى غانم عبدالرزاق محمد17461172042371265

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيفاطمه صالح حسين عباس17462172042272026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيكاظم احمد كاظم قاسم17463172041212011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف نظير شكر محمود17464172041012090

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمعن مشعل رجا محمد17465172041008410

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية المأمون للبناتاحيائينور ثائر خضر عطا هللا17466172042317046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد سالم احمد سند17467172041018160

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيعلي محمد حيدر احمد17468172041066032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسلمى محسن محمد مطلوب17469172042286158

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية زينب للبناتاحيائيغفران حسين سالم فاضل17470172042285101

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسيل محمد جاسم حمود17471172042230006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد مثنى جاسم محمد17472172041008357

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية وردك للبنيناحيائيذو الفقار عبد الحكيم عجيل حبيب17473172041073010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيسامر ذاكر خليل ابراهيم17474312041101004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد خضر ميكائيل17475172041351638

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا مظفر اسماعيل خضر17476172042273060

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية صفية للبناتاحيائيزينب ربيع طالل عبد الكريم17477172042295020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد مؤيد فاضل حسين17478172041017188

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينب حازم احمد محمد17479172042274045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد جاسم محمد عواد17480172041003001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد محمود سلطان عواد17481172041003003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعالء حسين مراد فندي17482332041056061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرنا قصي عدنان عبدهللا17483172042382017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمنار صاحب حسن عبد هللا17484172042357738

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياسامة محمد عيدان ابراهيم17485172041023013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيسحر قاسم عزيز يونس17486172042237089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيريان انصيف جاسم محمود17487172041046006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ عدنان سالم ناصر17488172042330107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعامر ثامر عبد هللا محمد17489172041114010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد عودة كورز صياح17490172041026133

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه محمد ابراهيم خليل17491172042357122

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.9ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيايمان يونس خليل يونس17492172042318009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.1للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعبد الرحمن نزار احمد محمد علي17493332041001061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبسمه بسام عزيز يوسف17494172042288051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيتسنيم محمد يونس محمد17495172042327012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيضحى هيثم يحيى محمد17496172042279039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيفاطمة ميسر ابراهيم احمد17497172042280113

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمها ماهر ياسين محمد17498172042288233

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيابراهيم هاشم فارس علي17499172041059001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعجيل احمد حمو مصطفى17500172041133005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائياروى احمد سعدي محمد17501172042293004
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعامر كامل ابراهيم عباس17502172041362021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا عناد فاضل ابراهيم17503172041018107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمصطفى وعد محمد احمد17504172041080118

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد مشعان ذنون سعد هللا17505172041027079

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيسجى عامر فتحي محمود17506172042262056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزبيده قيس يونس فلح17507172042371137

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود صبري حسن محمد17508172041350360

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيغنيمه محمد عيد يوسف ابراهيم17509172042261054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمحمد بشار عبد القادر مصطفى17510172041013024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيراما مثنى محمد شرابي17511172042296019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيأسماء ابراهيم عويد حمود17512172042330001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيلقاء محسن علي عبد هللا17513172042272029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينور عبد االله جرجيس شاهين17514172042262095

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيحنين عامر محمود عبيد17515172042301025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0أعدادية االمين للبنيناحيائييوسف اشرف محمد فاروق خالد17516172041019039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيلمى عمار عبد هللا محمد17517172042288206

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى شكر يحيى سعيد17518172041007176

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى محمد مشعل محمد17519172041027088

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشيماء عمار عاصم نجم17520172042315081

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائينبهان حسن اتروش عبد هللا17521172041005082

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية حمص للبناتاحيائيرحمة مقداد عبد القادر داود17522172042302044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيدعاء احمد سالم عبد هللا17523172042290052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد جليل فاضل عباس اسماعيل17524182041035097

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي شكيب محمود احمد17525172041008245

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0ايمن- الخارجيون احيائيفرحان رشو ذياب مراد17526172041400116

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيثائر حسين علي سلطان17527172041026034

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيصباح عمار سيدو حسن17528332041070044

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيسهاد هالل علي عدوان17529172042166004

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر عبد هللا جمعة حمادي17530172041007123

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغفران محمد علي ناظم محمد17531172042277071

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيايمن مراد سليمان علي17532332041052008

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية النيل للبنيناحيائيهشام عطا هللا محمود احمد17533172041027091

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيهمام محمد صفر رجب17534172041340005

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمهيمن محمد حامد عبد هللا17535172041144078

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيحنان رفاعي محمد محمود17536172042317011

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينب احمد يوسف احمد17537172042283047

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشرين فتحي مطر حمودي17538172042290124

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيقدس احمد ابراهيم احمد17539172042224035

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيشهد ياسر عبد القادر سلطان17540172042231200

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيتماره داود اعويد حمد17541172042371083

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفرح احمد محمد يونس17542172042288199

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيساندي سالم سفان حسو17543172042245040

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائياخالص عطيه ذنون حسن17544172042251002
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك مرتضى احمد خضر17545182042271043

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمها عادل احمد حسين17546172042315109

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيشيرين مادو خالت حجي17547172042245047

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم صالح الدين مصطفى عثمان17548172042232126

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه حمزه عباس صالح17549172042269046

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيميسم سليمان عزيز سليمان17550182042164034

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ جاسم محمد محمود17551172042237138

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمروه غالب زينل علي17552172042252100

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيضحى زياد فاضل محمد17553172042315087

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياالء قاسم محمد امين مرعي17554172042371037

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيبتول جاد هللا سعد خلف17555182042234007

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيزهراء خلدون هاني عبو17556172042333006

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوهبيه زياد خليف جاسم17557172042357926

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيباسمه عبدالرحمن نجرس عليوي17558172042362019

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشروق عبد الكريم احمد حنوش17559172042315076

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيانفال مشعان احمد عكلة17560202042177008

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيساهره سعيد خلف يوسف17561332042056038

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيفله صالح احمد عطا هللا17562172042335013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعمر اكرم يوسف احمد17563171941022109

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيطارق قيس علي مهدي17564212041023038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم عبد الحميد الياس خضر17565202042133074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي جابر عبد هللا ناصر17566262041011114

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيصخر ابراهيم فرج حسن17567172041003014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهاله فؤاد عثمان احمد17568202042382098

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول فاضل صالح محمد17569202042160021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى فؤاد عثمان احمد17570202042382103

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات احيائيافان جليل خليل حسين17571202042336003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد احمد عباس داود17572212041054125

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد محمد رحيم حمه علي17573202041312115

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمنال بشير عكوب وكاع17574172042235119

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما بختيار شكر صابر17575202042352049

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد عباس صالح علي17576202041001018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمروه احمد ابراهيم محمد17577172042315101

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك نشوان محمد عبد هللا17578172042290042

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيدنيا محمد شريف معروف17579202042331067

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيثار احمد خضير علي17580212042138006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائينوال حكيم حسن فتاح17581182042384016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور نشات احمد محمود17582202042160115

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيكوثر داود عبد الكريم داود17583182042182087

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيمنى نصار يوسف حبيب17584212042292085

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم اسعد عمر كاك خان17585202042340057

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيسفيان محمد شامل غانم خضر17586172041350148

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتقى ناصر رشيد ناصر17587172042232034
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيديالن برادر محمد كريم17588202042334112

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمزاحم صبحي محمد راوي17589182041151077

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى مطلك فاضل مصطفى17590172042273049

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيبه هيز ناصح محمد فاتح نجم17591202041303069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية وانة للبنيناحيائيخالد عبد جاسم محمد17592172041093009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهويده اسامه محمد احمد17593212042185077

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيمحمد قادر كاكه رش اسعد17594202041304118

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف دارا عبد هللا حسن17595202041309043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايه قاهر عبد الرحمن اسماعيل17596172042237029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية زمار للبنيناحيائيخالد احمد بلو حمادي17597172041103025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائياحمد جاسم خورشيد حميد17598202041303018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعمر احمد زيدان خليفة17599212041282078

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد نوفل قاسم يحيى17600172041024054

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيسردار انور علي حسين17601202041257009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيسوزان سالم مصطفى حمه17602202042128023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيعائشه علي مشرف حسن17603212042183035

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيعائشه غازي جاسم ولي17604202042180089

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيفيان مهدي محمد شريف17605202042331137

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمران عبد الرحمن فضل الدين برغش17606202041048129

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيذو الفقار محمد هاني عبيد17607232041173053

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيفاطمه سعيد حسين شريف17608202042334208

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيصفوان كمال عثمان قادر17609202041303102

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشادي بختيار صدر الدين صابر17610202042344144

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا اسو أحمد كمرخان17611202042340029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية الصدر للبنيناحيائييعقوب محمد يعقوب بوزي17612202041006071

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد علي حازم حميد محمد علي17613202041006055

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيدنيا عز الدين احمد محمد امين17614202042365024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية غطفان للبنيناحيائياسامة عزاوي محمد عبد هللا17615182041042006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيمناهل حسام الدين محمد جاسم17616202042153009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيدنيا عماد فاروق شفيق17617202042331066

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائياسماء حميد عبد الرزاق سلمان17618202042106007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسليمان احمد سالم داود17619172041008152

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائينورهان نريمان عبد هللا صالح17620202042347024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيإيمان احسان جمعه حسين17621202042344010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيامير محمد حسين هاشم17622232041173012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء صيوان محمد عثمان17623202042345015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيشيماء محسن حسن نجم17624172042235096

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيأركان نوزاد شريف محمد آمين17625202041312007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد هيثم فريح علي17626192041009034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق حويجة عيسى17627182041036094

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب شيرزاد حسين عباس17628202042319015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيخنده عمر بيرداود احمد17629202042351010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيايالف عدي حمودي عبد17630202042139021
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيملكه طارق عبد القادر محمد17631172042290173

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيديمن نعمت فرج فيض هللا17632202042118068

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيزينه لقمان قادر محمد شريف17633202042118083

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيجاوان كامران غفور عباس17634202042334086

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتاحيائيفاطمه صابر محمد احمد17635202042338031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيفارس عبد الستار حسين علي17636172041124116

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد العزيز محمود عبد هللا موسى17637182041036052

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيهند صدام حسين محمود17638182042203105

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيابراهيم مجيد علي خليف17639172041041001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمنار فاضل محمد حسين17640202042134077

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيطه فارس شيت محمد علي17641172041229004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيفاطمه رمضان محي الدين باراني17642202042128024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيعبد الرحمن مرعي حمود حسين17643182041341023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحسان فاضل علي قنبر17644172041012006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيسجاد سالم محمد عبد17645212041014060

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتاحيائيالرا عماد نجم الدين نور الدين17646202042338034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسرى ضياء عبد الغني بدر17647172042330066

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيوفاء سردار محمد علي17648202042138124

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائياشنا حويز قهرمان توفيق17649202042332005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد ابراهيم خلف عبد17650192041009011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر خضير حبش حسن17651172041011126

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد هللا محمود محمد احمد17652182041059023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيعلي قاسم حسين محمد سعيد17653212041225029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيسحر مقداد اسماعيل شبيب17654202042184005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيباسل قاسم حسين اسود17655202041250028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيزكريا صباح ياسين محمد17656202041303085

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرسل عبد الكريم جاسم حمود17657182042242064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائياالء جليل عثمان علي17658202042332007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائياية ازاد صالح سعيد17659202042331024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم عصام سليمان صالح17660202042180117

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبراس محمود جواد فارس17661212042178245

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيبيخال كاوه حسين كريم17662202042334078

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد عدي بشير سعيد17663172041020099

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا فارس يونس عبو17664202041001122

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر سمير محمد سعيد بكر17665172041350252

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات احيائيساره نجم الدين محمود احمد17666202042336006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية عنة للبنيناحيائياحمد نبيل عيسى بكر17667192041021006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0ثانوية ره نجوري للبناتاحيائيفردوس خليل بكر حسن17668202042107004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيوفاء جواد جالل محمود17669202042352074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهاجر هاني اكبر علي17670202042124106

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد عبد الكريم ياسين عماش17671202042114059

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية حطين للبناتاحيائيانتظار اسماعيل علي سليمان17672202042133013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفاطمه ساطع صادق مجيد17673202042125035
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خليل ابراهيم17674172041026114

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيايمن عبد الحكيم اسماعيل محمد17675172041026026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيعائشه عدنان عبد الرحمن صالح17676202042139078

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيزينه يابه محمد امين مكائيل17677202042331098

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيقمر وعد سالم عبد هللا17678172042294193

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيقاسم محمد والي حسين17679252041152065

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره يوسف خلف محمود17680202042118094

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيدنيا عامر شكور محمد17681202042334106

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد صباح غانم عبد الغني17682312041063063

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم علي اكبر حسين17683202042148031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينجاه خلف سلوم عبدهللا17684182042271149

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمصطفى دريد كامل رشيد17685172041013030

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد صالح فارس حمدي مصطفى17686172041351681

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائياحمد زيدان خلف غدير17687172041046002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي تحسين عباس حسين17688212041065070

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيالفه شيركو شريف محمد17689202042352064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ايسر- الخارجيات احيائيمريم دحام عبد صالح17690172042403120

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمنار نكتل عبد الجبار ذنون17691172042237134

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيقيس خالد عاشور حمزه17692172041068054

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمهى جبار ذياب احمد17693182042186058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياسامة ياسر محمد صالح فندي17694172041028026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيمحمد صالح الدين محمد رحمان17695202041303160

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيحنين عبد االمير اسعد رحيم17696182042182031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياسراء رشيد محمد احمد17697202042341008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف رشيد عليوي علي17698202041001265

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد عزيز احمد حسن17699182041381051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيجاسم محمد مريس محمود17700182041038012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه يونس محمد حسين17701172042231024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيعائشه نوفل انور عبد هللا17702312042081121

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيمصطفى احمد طه محمود17703182041011033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهوازن محمد قاسم عبد17704202042117066

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائيآسيا حسن طالب صالح17705202042393001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية آشور للبناتاحيائيسجى محمد ابراهيم مهدي17706182042243061

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد محسن سليمان17707202041094013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور محمد مالك حسن17708232042109170

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه محمد كريم اسعد17709202042118127

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيشوان هاشم محمد محمود17710182041009027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي حسن سعيد رشيد17711202041309021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيبشرى سعيد صالح احمد17712202042124041

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية الصديق للبناتاحيائياالء حميد حسين مهيدي17713312042052002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيزينب حسين جواد مفتاح17714202042172011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيهاجر عيدان محمد سويد17715202042150045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائياحمد فهمي عبد الستار محمد17716172041072002
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي حسين علي محمد17717202041015027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيرحمه جالل ابراهيم محمد17718202042138045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسان علي خضر طعمة17719172041351201

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيعمر خضر محمد ابراهيم17720172041358037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيليث غسان عزيز رشيد17721172041351619

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجنان جمال نوري حسين17722202042180034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف وليد عبد هللا نجم17723172041012091

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيسميه يشار صالح الدين عبد القادر17724202042143025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية زمار للبنيناحيائيحارث زوبع حسين بازو17725172041103020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن تاج الدين محمد اسماعيل17726202041010010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيايه كريم لطيف بابا17727202042334070

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0ثانوية سد الموصل للبنيناحيائيعبد هللا عبد الخالق جاسم نعمو17728172041094004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيأمنه عدي بشير سعيد17729172042290003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان قادر عبد الرحمن علي17730202042351006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيرمضان جمعه عابد عبيد17731172041351269

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد رياض صبري عيد17732172041011150

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات احيائيامينه محمد نوري رشيد17733202042330009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيسميه سالم حسن حسين17734172042353037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيمحمد صالح خليل عالوي17735202041261070

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياركان ذياب خضر محمد17736172041008051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر محمد احمد خميس17737182041020065

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيإبراهيم عبد هللا محمد رومي17738182041016001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد سليمان احمد خميس17739182041020071

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمالك سامي عزيز سعيد17740202042154076

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيسميه ازاد صابر عبد الرحمان17741202042334164

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينور غسان محمد سعيد توفيق17742172042262097

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى وريا ادهم فتاح17743202042352070

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0اعدادية زمار للبنيناحيائياسامة احمد عبد القادر علي17744172041103012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبدهللا عبدالكريم احمد قصاب17745172041100010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيابراهيم احمد ابراهيم خليل17746202041020001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعدادية الحود للبنيناحيائيعائشه فيصل حسين هزاع17747172042040002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيدانيه سيامند حسين حسن17748202042365022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياية احمد خضير محمد17749172042371047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه بشار حميد رشيد17750172042273075

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى احسان احمد حسن17751172041028197

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية آشور للبناتاحيائيصبا محمود طه محمود17752182042243079

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى هيثم عبد االمير عزيز17753252041031544

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي هادي صالح حسين17754252041031477

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمنذر خالد سعدون سلطان17755172041350384

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيكاظم علي هادي محمد قنبر17756172041124119

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيزيالن احمد حكيم محمد17757202042331089

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعدادية زمار للبنيناحيائيعلي محمود محمد خضير17758172041103053

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0النصر النموذجية للبنيناحيائيايهم عبد الرزاق حسن محمود17759312041024031
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيميسرة زياد خليفة علي17760202042121035

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم حسن محمد علي محمد17761202041048003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيوليد صالح محمد رحمه هللا17762202041304143

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيامل عادل عبد هللا احمد17763202042318007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد عبد االمير فهد اسماعيل17764202041022110

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيانس محمد فتاح عزيز17765182041009014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية حسان مزعل عمر17766172042280014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه فوزي جميل موسى17767172042288196

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيسعد علي احمد محمود17768202041030058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0النصر النموذجية للبنيناحيائيغانم صائب عبد هللا رزيك17769312041024123

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0اعدادية العدل للبنيناحيائيمحمد فالح تركي كردي17770192041018026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية موطلو للبناتاحيائينور اي مظفر ناظم مصطفى17771202042181031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائينيان نجم الدين احمد محمد امين17772202042365053

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيزينب مؤيد حميد علي17773202042143021

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0ثانوية آوات للبناتاحيائيسهام احمد عجاج عطوان17774312042044017

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيديار كاوه امين محمد17775202041377070

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيبه همه ن كامل ابراهيم محمود17776202041303068

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاره اياد مجيد محمود17777202042319016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائييونس انور محمد نوري17778202041304148

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتاحيائيدنيا دلشاد احمد محمود17779202042335022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيمصطفى محمد حسن محمد17780202041303195

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائياحمد قاسم قادر رشيد17781202041303030

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمراد نوري محمود مرهون17782202041051030

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيديارى عبد الكريم امين رضا17783202042320012

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتاحيائياينور وليد ابراهيم مصطفى17784202042335016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف عمر خطاب عبد هللا17785202042352014

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد حسين حكمت عمر17786202041050006

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى فاضل محمد علي حسن17787172041351816

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيمحمد رسول سعيد حمه خان17788202041303157

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتاحيائياالء غازي كريم نوري17789202042335007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيساره محمد حسن محمد17790202042342048

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيآية ازاد عبد الكريم محمد معروف17791202042331007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيئاشنا خان صالح فخر الدين محي الدين17792202042331001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيساره عبد هللا عزيز محمد صالح17793202042334152

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية حطين للبناتاحيائياسماء نور الدين محمد غريب خضر17794202042133011

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب صدام مصطفى حمادي17795182042181026

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيجودي عثمان حسن محمود17796202042334091

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياالء نور الدين امين محمد صالح17797202042124022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائينور خالد محمد حمزة17798202042184012

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيسحر سليمان صابر قادر17799202042365036

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء خالد محمد محمد امين17800202042355058

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيعذراء صالح عطيه حسين17801202042115021

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان محمد جوهر حسن17802202042351009
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء بهروز بكر أمين17803202042352009

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيايمان عجيب خورشيد محمد امين17804202042365013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيلمى عثمان نوري حميد17805202042118133

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزينب ليث حازم يونس17806172042231155

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0ثانوية وانة للبنيناحيائيحسن خليل محمد يونس17807172041093007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0ثانوية وانة للبنيناحيائيحمزة فاضل خضر خلف17808172041093008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيكرم عبد الستار غانم محمود17809172042371238

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0ثانوية وانة للبنيناحيائيخليل نصر خليل سليمان17810172041093010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيزيد هيثم ذاكر صالح17811172041143019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد عزيز محمد امين عزيز17812172041118004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيجهاد معن عبد الغني جهاد17813172041350088

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيياسمين مهيار غانم فتحي17814172042273105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيدينا رائد سالم حسين17815172042296018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيألفه لؤي محمد علي17816172042279001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيقحطان عبد القادر خضر سليمان17817172041118057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد الحميد محمد عفاش اخليف17818172041014006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0ثانوية الموالي للبنيناحيائييوسف حازم احمد عزيز17819172041055010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائينبأ فواز خلف علي17820192042135021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية عمورية للبناتاحيائياستبرق علي وادي عباس17821182042183003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيابراهيم موسى لطيف كريم17822202041303015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيايمن محمد عبدهللا محمد17823192041356010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية سارية للبنيناحيائيذنون طالل عبد الجليل اسماعيل17824172041018065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيخلود احمد مسفوه لطو17825172042235041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيجنه سعد جار هللا علي17826172042357211

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك محمد غانم سعيد17827172042298012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد الحي محمود سلطان عبد الحميد17828172041103042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد القادر طالل عبد الجليل اسماعيل17829172041018105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيخالد محمد خلف فرحان17830172041051007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعال عمار عبد الوهاب يحيى17831172042294177

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى عمر صالح الوند17832172041351813

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيخالد محمد خضير عواد17833192041343076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف سعد زيدان محمد17834172041008450

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه محمد جاسم صالح17835172042317010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيامينة احمد اسعيد صالح17836172042230010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركيااحيائيانفال متيم جاسم محمد17837132042243002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزياد ثامر مصطفى جدوع17838172041020052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيمحمد فاضل جهاد كاظم17839192041094014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء مصعب احمد حسين17840182042175028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهدى احمد حميد حمد17841322042030042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية سومر للبناتاحيائيمنى وليد مجول علي17842172042314064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفراس صاحب حسن عبد هللا17843172041351585

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيرياض عبد الجبار محمود جاسم17844182041008018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعبد الملك احمد محمد ابراهيم17845172041084045
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيريم الياس ياسين كراف17846172042362031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعلي ضياء علي طلب17847182041036071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيزينب طه جميل سلطان17848172042238019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا مناف هاشم حمادي17849172041008221

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء حامد خلف صالح17850182042271115

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيأمامه خالد مراد محمد17851172042268004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيسجاد مؤيد عواد علي17852212041054054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيهديل محمد عناد عبد17853192042140037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب حسين خلف داؤد17854172042235074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية سومر للبناتاحيائيشهد عواد صالح ادريعي17855172042314039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم رياض زيدان محمد17856172042273078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائينور كامل لفلوف طارش17857142042224142

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمود غزال17858172041023055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسعد ابراهيم ذنون محمد17859172041351301

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيوالء يونس حسن خليل17860172042296063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمود احمد شحاذه حلو17861182041016101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور خالد عبد هللا امين17862172042305055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيساجر احمد صالح عبد هللا17863172041075005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييزن سرمد خلف محمد17864202041001262

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيالماس صباح حامد حسن17865172042294030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيسبأ فواز محمد نوري محمد17866172042317024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبدور فاضل محمود عرب17867312042047043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد عامر سعدون علوان17868212041054011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود حميد احجاب عبد هللا17869172041351762

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر احمد خليف عذاب17870182041151051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد صباح محسن جليل17871172041017174

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايمان رائد شهاب احمد17872182042237009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمود ياسين محمد طه17873172041012075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمنار عدنان ضامن مجيد17874172042267067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد خضير17875172041103061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيزكريا محمود هاشم محمد17876172041023038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد الرحمن محسن محمد غريب17877182041011025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسهى اثير كريم محمد17878202042138070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصالح حازم محمد صالح17879172041008159

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينسرين علي حسين عبوش17880172042371276

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمصطفى موفق غازي أمين17881202041259318

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيريم عبد الستار سعيد نعمه17882172042235063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيحسن خالد عبد القادر عيسى17883172041007050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيصفا عالء عزت توفيق17884172042300046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور حميد عبدهللا عبد الستار17885122042106105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد ابراهيم خلف حسين17886172041124004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل غانم خليل17887172041023060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية اشور للبنيناحيائيايسر حسن زيور عزيز17888172041147006
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيايسر احمد ارميض عويد17889122041022023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز عبد هللا ظاهر مهيدي17890172041008198

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيبشير محمود بشير محمد17891172041350082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي محمد سالم احمد17892172041007118

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد سالم مزرب سليمان17893172041124006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيشهد حسن حمد محسن17894182042277008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار خالد رمضان عبد17895182042271134

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسرور علي عبد مطرود17896182042186039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيعبد القادر ذنون حامد ابراهيم17897172041069020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد رضوان فاضل نجم17898172042288154

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيتبارك عبد محمد علي17899172042315037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينبأ اياد طه ياسين17900172042299068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمة رعد علي غزال17901172042296044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعبدهللا ابراهيم شعبان مديد17902172041362026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء مصطفى شاكر كاظم17903232042076042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية آشور للبناتاحيائيايمان عبد هللا محمد حمود17904182042243023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمصطفى كامل ناجي علوان17905212041054153

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرانيا خليل علي خلف17906312042081058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمروه ياسر حماد مضحي17907182042232035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيعبير محمد عباس محمد17908172042269042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية الدور للبناتاحيائيفرقان عامر جمعه ابراهيم17909182042161055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرسل ثائر حسين علي17910202042114037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية المنى للبناتاحيائيفائده صالح عبد الرزاق حسن17911182042256017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيبراء صباح نوري احمد17912202042125007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيأسامه عماد علي سمين17913202041002001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيلؤي علي يوسف جاسم17914172041020086

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى عالء علي مهدي17915232041002266

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمنار ماهر خلف ابراهيم17916312042047183

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم عبد علي17917182042271080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينبأ وليد نزار شاكر17918202042118149

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيدرويش محمود حسن محمد17919172041038009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم خالد بالل جاسم17920172041007002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائياسراء عبد السالم جاسم محمد17921182042373005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث طلب محمود17922172041008183

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء محمد نوري سعيد17923212042138042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييونس علي محمد حسن17924172041350432

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبراء عبد هللا فاضل علي17925212042137027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائياماني محمد خلف بوكان17926182042163002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0النصر النموذجية للبنيناحيائيبكر معتز ابراهيم محمد17927312041024037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيخالد عبدالستار عبدهللا سلطان17928172041034003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيرامي طارق عزيز ابراهيم17929172041028067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق علي مراد محمد17930202042139066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيمآب جالل لطيف حسين17931182042375033
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيالحان احمد عبود عيسى17932202042138013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيبسمه محمد حسين سعيد17933202042282058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم عارف عدنان رشيد17934182042203078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيمريم مؤيد احمد عبد هللا17935182042163034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيزيد فائز خضر حسين17936172041144038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد عامر ابراهيم احمد17937172041076001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0ثانوية آشور للبناتاحيائيفاتن خضير محمد عبد17938182042243089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد وليد احمد جاسم17939172041027008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان صالح ابراهيم هزاع17940182042271027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمحمد جاسم احمد عبدهللا17941172041034011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائياالء عبد الرحمن عبد الستار معروف17942132042091004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمنى مهدي احمد حسن17943182042203083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعمار خضر صالح محمود17944172041020074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيالباش هاني لطيف حسين17945182041335016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيألياس أحمد محمد درويش قادر17946202041377006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين صالح موحان مطلك17947212041002041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنيناحيائيعمر يشار علي يونس17948202041045014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى امير نجم عبد هللا17949182042247025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0اعدادية غطفان للبنيناحيائياحمد دعبول خلف عميري17950182041042003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد حامد حسن قاسم17951172041023002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياسامه محمد مرشد شكور17952202041011011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيزيد موفق جمعة ابراهيم17953182041089020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة مظفر محمد علي شريف17954172042294031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيعبير عدنان خالد فضل17955182042262013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي محمود جاسم حميد17956102041013097

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي حمزه كاظم عوده17957232041011034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائياحمد رضا مصطفى قوجة17958202041032004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيصالح ذنون صالح عبوش17959172041351322

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائينزار بركات مراد كلو17960172041368024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية الدور للبنيناحيائيليث احمد حكمت كريم17961182041003035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيعالء عادل جاسم محمد17962182041010017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزينه عماد خورشيد رشيد17963202042124068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيشهباء نصار حسين احمد17964182042186042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدعاء خير الدين حسن الياس17965172042305022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمحمد عبدهللا يوسف تركي17966172041075010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد اكرم فاضل عبد القادر17967172041144002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0اعدادية النيل للبنيناحيائيحذيفة محمد يونس خضر17968172041027022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيامير غازي خضر رجب17969172041351134

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عبد اللطيف فاضل جاسم17970172041021011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيشهد مروان سالم محمد17971312042039010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمهدي صادق مختار نقي17972172041072032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياحمد عمار احمد حمادي17973202041022015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيحبيب طه فاضل حسين17974172041015031
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيشهاب احمد عناد ضاري17975182041072004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيفالح محمود علي محمود17976182041033038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائييوسف هاشم محمد مال هللا17977172041068073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعثمان صادق عبدال عبد17978212041013082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا محمد عون معروف17979172041027051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد ستار جبير فهد17980182041347083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0اعدادية الرياض للبنيناحيائييعقوب محمود عادل قدوري17981202041023019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعلي عيسى احمد محمد17982172041104052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيساهر جاد هللا حمد سلطان17983202041204004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيشيماء نجم عبد هللا كالوي17984182042259027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيابراهيم ناجي احمد فتاح17985172041084002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسن نجم عبد سلمان17986242041169014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه هللا احمد رمضان عبد17987182042271163

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعبد العزيز احمد عزيز فاضل17988312041011026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0ثانوية المنى للبناتاحيائيسرى عدنان صبار بيك17989182042256012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياستيرة شيرزاد حسين حسن17990202042341007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد اللطيف نبيل لطيف محمود17991212041005073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشهد محمد هادي جامل17992212042294135

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيشهد خوام صادق داود17993102042108060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسن عذاب مسير عبد17994242041035026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد ناجح علي محمود17995172041351741

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا هاشم فرحان علوان17996252041044253

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيابراهيم ذياب علي حمود17997182041118001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيهدى ضاحي محمد محمود17998182042164041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمريم قدوري عبد الكريم سلمان17999182042044020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيزمن منصور عبد االمير ناجي18000182042375013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايالف جمال جمعه صفر18001202042160015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيوليد خالد خلف عبد18002202041023018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمروان حمد عناد علي18003202041048177

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيطيبه ميثاق فيصل داخل18004162042152133

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيامنيه علي خليف عباس18005232042139014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد احمد معيوف محمود18006172041143040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيانمار رائد سالم حسين18007182041010005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيفيصل نوري حسن علي18008172041104063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمود محمد حميد18009172041228046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق جواد حسين18010212041013150

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0ثانوية آشور للبناتاحيائيامامه فرج علي كصب18011182042243014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيهاشم احمد جاسم محمد18012182041036108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيعلي مزاحم زيد مذري18013182041057019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء موحان عبود فليفل18014272042055139

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيحسين عواد نزال نمشان18015172041104019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايناس عبد الحسين جمعه حسن18016202042138020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياسامة ناظم سالم محمود18017172041012016
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0ثانوية العلم للبنيناحيائيقصي بدر صالح عكله18018182041019026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0الخارجيوناحيائيياسر فليح وندي عبدالزهره18019252041400130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيشيماء كمال مصطفى فتحي18020172042235095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0ثانوية الريف المسائيةاحيائيزياد احمد صالح حسين18021182041337024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعالء احمد حسين علي18022182041045037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد السالم علي جاسم فتحي18023172041015056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0ثانوية االطياف للبناتاحيائياطياف عليوي محمود خليفة18024182042225003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيكوثر حسين عواد عيسى18025182042145009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسيل رعد رمضان محسن18026172042294027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمعتصم ياسر سالم حمدي18027172041351839

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد حمد محمود عابد18028182041053004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية الحي للبناتاحيائينوره هادي جبار مجيبل18029262042107151

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيبالل علي صبار فيحان18030192041020014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيجاسم محمد عبيد علي18031192041287003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائياحمد محمد مولود نبي18032312041070019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار رياض طالب مراد18033232041282077

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد فوزي سلطان حسن18034172041025010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا سعدون شاكر احمد18035202041056019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيصابرين خضر عاشور احمد18036182042218040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيأسكندر محمد عزيز ابراهيم18037242041216002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسالم صباح خلف جاسم18038202041250060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد صالح داود سليمان18039172041350023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيزهراء فراس جزاع محمد18040182042393013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي محمد بريسم رسن18041262041016071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد علي حسين سلطان18042172041005069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا راضي خليف عبد هللا18043182041045035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيغيث غانم عبد الواحد لفته18044252041207078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمزاحم محمد جاسم محمد18045172041350371

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0ثانوية الورود للبناتاحيائيزينب صالح سعيد خلف18046182042224012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيفارس هاشم يحيى احميدي18047202041025041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0ثانوية الدور للبناتاحيائيغيداء واثق نقدي كامل18048182042161048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيسعد نايف احمد عواد18049182041053024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا نجم فريق قادر18050182041009036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0اعدادية التميز للبنيناحيائييوسف عبد الرزاق عبد ولخ18051222041356240

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيفاروق عمر يحيى ابزار18052172041023092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيامجد عدنان محمد عساف18053112041156024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0اعدادية االندلس للبنيناحيائييعقوب مهدي علي حسن18054232041042203

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة نبيل عبدالحميد عبدالمعبود18055182042271088

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن مهند صالح طاهر18056172041017103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيايه رحيم وداعه مريشد18057242042088008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا سعد محمد عبد هللا18058202041009049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0تركماني-ثانوية بارش للبنيناحيائيعبد الرحمن جنكيز ابراهيم حسن18059202041390042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائينور زياد جبر خليفه18060182042390016
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين اسماعيل عبد الجليل احمد18061212041005042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيازهر علي اصغر زينل علي18062172041178010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0اعدادية الراية للبنيناحيائيابراهيم فارس حمادي ابراهيم18063172041025003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيحمادي خالد خليفه صالح18064202041253024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيوضاح احمد صالح عروة18065202041007060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسنين رحيم صبيح محيسن18066242041013037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد االله مالك محمد جياد18067112041156049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيزيد جميل ديلي جوده18068232041038020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0ثانوية ابي جسرة المختلطةاحيائيخنساء عامر عبد رحيم18069212042259003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيصفا خليل ابراهيم خلف18070182042259028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيشهد رشيد موفق رشيد18071182042240023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيشيرين محمد علي هالل18072182042394022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد دريد سهيل عبد هللا18073172041023110

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائياسماء قاسم عبد هللا محمود18074182042193003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية المصطفى المختلطةاحيائييوسف خلف محمود حماد18075202041036008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى حويز مجيد محمد18076202041001226

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعبد العزيز جمال اسماعيل غفور18077212041064018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيايمن سامي محمود علي18078172041068007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيسارة صالح جاد هللا صالح18079202042177025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي مطشر صدام كيطان18080212041054102

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيأنس عماد هزبر اجود18081212041054002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيوسام محمد جاسم حمادي18082172041351886

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي محمد كاظم عبيس18083232041017105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيرسول علي اكبر قاسم رضا18084172041124064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر محمد نجم الدين مجيد18085202041048128

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى طاهر محسن عطيه18086242041251091

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيعبد هللا قيس عبد هللا امين18087172041116008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيجمان عماد حميد حسن18088182042230010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيباسم محسن رحمن عباس18089242041153008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب مؤيد محمود منصور18090172042289082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الرحمن محمود18091212041273073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيرسول علي حسين صالح18092212041017015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمه احمد قاسم مال هللا18093172042300052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس جواد عبد الكاظم شاكر18094242041001135

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيرامي اكرم عبد هللا موسى18095172041001013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمصطفى كامل نايف سلمان18096232041010130

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي بهجت علي محمد18097201941308025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيايمان جمعه محمود محمد18098202042282043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائياسراء سعد خلف حماد18099182042264003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسلمان داود سليمان ايوب18100202041009033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيبيداء فخري سعيد محمد علي18101172042261013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيجاسم محمد محمود شاكر18102202041002007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعبد هللا جسام محمد هالل18103202041262045
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعباس حويز مجيد محمد18104202041001092

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرقيه ثائر مرشد حمري18105202042114039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيدعاء خالد خلف عمر18106202042124050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفيان محمود اسماعيل عنيز18107172042264022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0ثانوية سومر للبنيناحيائيعلي يعقوب يوسف احمد18108182041079022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد ادريس محمد18109202041001106

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياالء سليم محمد زينل18110202042124020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسفانه طه محمد عبد هللا18111172042290120

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0ثانوية حمرين للبنيناحيائياحمد سبهان عبد هللا حمادي18112312041011002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد نبيل صالح عبد هللا18113202041048028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيأمنه فاخر وهاب عبد هللا18114202042143004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيابراهيم كاظم محمد صالح18115202041259350

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد سعدون خلف حميد18116182041016093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائييوسف محمد صابر حمه باش18117202041302162

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيدينا شوان احمد امين18118202042318020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائياسامه طه محمود فتحي18119172041047004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن منهل رشيد محمد18120172041011089

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيافراح شاكر محمود جاسم18121312042002004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيسجاد عمار عباس عبد الكريم18122172041067025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب طيار نجم الدين احمد18123202042131006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائينزار احمد صالح برغوث18124212041033120

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0اعدادية حمص للبناتاحيائيمنار ميسر محمد تقي اسماعيل18125172042302097

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائينبأ سمير علي داود18126202042125050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيعباس ناصح رفيق علي18127202041302073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0اعدادية خزنة للبنيناحيائياسماعيل ذنون حيدر رضا18128172041066007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيعمر مدحت نعمت خورشيد18129202041014009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيروكان غازي سعيد احمد18130202041003039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف خليل عبد المنعم خليل18131172041008448

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد فاتح عبد هللا18132202041003057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينور محمود محمد حسن18133202042139111

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد محمد حسن18134172041114014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف عبد المالك شعبان مهيدي18135172041023160

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهدى جمعه فاضل نوري18136202042134093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى مزهر محي الدين عللو18137202041048184

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعمر خطاب عمر مصطفى18138202041003074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية حمص للبناتاحيائياالء عبد القهار محمد طاهر اسماعيل18139172042302022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات احيائيبان كاوه صبحي عباس18140202042330014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك احمد سعدي حميد18141172042290041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعمار ياسر شهاب احمد18142172041118052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيآسماء خالد حسن محمد18143202042104001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرامي ميسر فرحان حسين18144172041008123

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمه يوسف ياسين محمد18145172042288095

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائياالء ساري حسين خليل18146202042205001
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيإيبك محمود ابراهيم محمد18147202042395006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء فالح محمد صالح خضير18148172042357057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمعالي اياد احمد عبوش18149202042109068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية حطين للبناتاحيائيرؤى نجم الدين حسن علي18150202042133030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحمدية عبد هللا عبد الرحمن احمد18151172042357213

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيايمان قاسم محمد خليفة18152172042264007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين مهدي رؤوف مصطفى18153202041003035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك جمال رفعت فارس18154202042160025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيحسين محمد عبد الرحمن عمر18155202041022033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيفاضل علي حسين محمد18156202041006048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائياحمد عبد الرحيم عزيز محمد18157202041303027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيايمان غازي قادر خدا كرم18158202042334061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيوقاص حسن جاسم احمد18159202041003116

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيشكر جاسم شكر محمود18160312041003011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حميدي غدير داؤد18161172041350308

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيانس فارس دلف ضاحي18162192041040021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيماريا عبد هللا فتحي محمد18163172042321046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمود شكر عبد هللا حسن18164202041022120

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان حسين ابراهيم عبد هللا18165202042160017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيساره نجم الدين صالح علي18166202042181020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيانوار علي حسين محمود18167202042124028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0ثانوية الخان المختلطةاحيائيتبارك صالح حسن علوان18168202042206004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيأحمد علي خليل حميدان18169172041001002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيدلمان يحيى ابراهيم احمد18170172042224014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسجاد اسد هللا عباس صابر18171202041003041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيزينه علي جمعه عبد هللا18172202042168021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر كلي حسن طعمه18173202041001164

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيهمام فارس اكرم محمود18174172041020120

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحيناحيائيخالد وليد عبد الخالق جمعه18175202041067014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياكنان حسين عمر خليل18176202042282025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي رضا نجاة شكور موسى18177202041048108

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد محسن حسن نجم18178172041024053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأسماء ياسين علي خلف18179202042111005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيجنان ابراهيم حسين خلف18180182042182029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه عماد حسين علي18181202042106054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ايمن- الخارجيات احيائينور هاشم غانم مرعي18182172042401083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد يونس احمد رجب18183172041143047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب اثمن عصمت حسين18184172042294107

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمر حارث عبد القادر عبد هللا18185172041005052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيطيبه عمار خير الدين عزيز18186172042297052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتيماء اديب رشاد خليل18187172042357204

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائياحمد شوكت مصطفى اسماعيل18188172041358003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرشا كامل عبد هللا يحيى18189172042357341
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية332.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد صوباي محمد طاهر محمد18190172041028181

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف موفق مال هللا ابراهيم18191172041351936

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينغم عبداالله احمد خلف18192172042371277

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0ثانوية الفرات للبناتاحيائينوال نصيف نشمي جاسم18193192042147051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى علي محمد18194172041089011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد صفوان صديق شاكر18195172041223005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد مجيد الياس حسين18196172041028191

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية321.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد وعد سالم ابراهيم18197172041020106

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية317.0ايمن- الخارجيون احيائيهشام فاضل اسماعيل ابراهيم18198172041400163

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمفاز تحسين جاسم حميد18199172042075009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية310.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعمر طارق عبد هللا حسين18200312041070118

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية302.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد مجيد صالح خليل18201172041351728

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقياية مروان شكر محمود18202171952283010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى رائد زكريا يحيى18203171951023201

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقييوسف ناصر احمد فتحي18204172051015072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية366.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيالن لؤي قائد الياس18205171951364005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقيمحمود شاكر محمود فتحي18206172051358013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم محمد حسين محمد18207172051351011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا مشعان اسماعيل حسين18208172051351370

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعدون يونس حامد18209172051024018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0ايسر- الخارجيون تطبيقيليث اندراوس صموئيل حنا18210172051402044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييونس باسم محمد سليمان18211172051350380

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعزام سلوان سالم جميل18212172051007039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيليث غازي ابراهيم فتحي18213172051351515

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياسامة سعيد فائق سعيد18214172051012012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيبيان فائز درع مهدي18215192051124008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد هللا محمود علي18216172051350024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد وليد يحيى توفيق18217172051351653

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0ايمن- الخارجيون تطبيقيعامر فواز خليل إبراهيم18218172051400027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيبلقيس ياسين عباس سلمو18219172052274005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييحيى احمد سلطان علي18220172051350366

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيبكر حسن محمد طه18221182041095002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0الخارجيونتطبيقيعمر هشام هاشم كوردي18222202051400028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيهيمن حسن عبد هللا عودل18223202051377126

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية556.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييونس محمد حامد محمود18224172041011231

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية500.0ثانوية العلم للبنيناحيائيعلي طالب محمد كاظم18225182041019019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية497.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيخطاب وليد محمود حسين18226202041211002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيرفل رباح اسماعيل مهدي18227182042373019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0ايمن- الخارجيون ادبيمروان ياسين طه محمد18228172021400208

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرقيه فارس عمر امين18229172022357117

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيمصطفى خلف مصطفى صالح18230172021360046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيحسين علي مجبل غدير18231172021360013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيوائل حسن حسين يحيى18232172041059101
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور عماد سعيد نوري18233172042357827

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيامين امجد محمد سالم سعيد18234172051223010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقينور الهدى ميسر عبد احمد18235172052289036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى رافع نافع صالح18236172021027047

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمود شاكر محمود حسين18237172021350194

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعمار فوزي فتحي عبد هللا18238172021366067

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0اعدادية الصديق للبنينادبيسعود عامر هاشم خليل18239172021028020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيغفران محمود احمد عيسى18240172022371055

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0ثانوية بعويزة للبنينادبيبكر حسن خلف جدعان18241172021083004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيمريم مروان سالم محمد18242312022081041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0ثانوية الضحى للبناتادبيزينب اسعد غازي ابراهيم18243172022316018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيلقمان نجم عبد هللا عبد القادر18244172021080025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيبكر محمد وعد هللا قاسم18245172021017009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0ثانوية سيوان للبناتادبيمروه ابراهيم شكر مير علي18246312022038024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسن صفوان محمد احمد18247172021351130

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0اعدادية المربد للبناتادبيشيرين ابراهيم شهاب احمد18248172022291027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0ايمن- الخارجيون احيائيزاهد عبود احمد خضر18249172041400055

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبياحمد غازي خضر حمود18250201921283004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0ثانوية الحداثة للبناتادبيرقيه عبيد هالل سلمان18251212022115012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيزيلوان خالد عبد هللا حسن18252202021364004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيمحمد وريا حسن احمد18253202021364011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0اعدادية المتنبي للبنينادبيداود سلمان محمد علي مولود18254202021081015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمحمد شامل صالح اسعد18255192021109067

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0اعدادية داقوق للبنينادبيرضا احسان ابراهيم كوثر18256202021017008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد محسن محمد خالد18257202041259283

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائياحمد مؤيد اورخان صباح18258202041259041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0ثانوية هاجر للبناتاحيائينور عماد نعمت حكيم18259202042150042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة تطبيقيكانياو محمد وهاب عبد هللا18260201952365014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0الخارجيونادبينجم عبدهللا حسن محمد18261202021400306

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبياسماء خميس عارف هالل18262181922374006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيمحمد معد طارق فياض18263322021060034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية303.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبياحمد اركان خالد عبد18264142021209003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0الخارجياتاحيائيعال طارق فاضل عمر18265182042401035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيشهد وعد علي محمد18266182042262012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية348.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيابا بكر طوفان علي زيدان18267182041278001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيزياد أمين حمد ظاهر18268182051089019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيسرى علي حمزه عليوي18269232042177031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمؤمل جليل شاني راضي18270252041156050

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي رعد موير لفته18271252041200085

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد منصور جابر ناصر18272222041036313

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسين عبيس عبد علي18273252041205224

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمجتبى فارس موسى احمد18274252041007293

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسارة عبد القادر طاهر عليوي18275222042437021
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنصور عبد االمير فالح حسن18276252041044500

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيسحر حيدر حسين خيون18277252042102029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيعذراء علي حبتر ياسين18278272042087110

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائياحمد حازم عبد الوهاب يوسف18279162041304001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيضحى صالح سلطان كريم18280232042099030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين علي شعالن عطشان18281222041358015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن يوسف حسن رضا18282232041020069

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد فالح حسن صخي18283222041020089

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0اعدادية رفح للبناتاحيائيسجى عبد الكريم مصطفى طه18284162042219034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن رعد بدر لعيبي18285252041044078

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي وليد حميد جبار18286272041014175

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيفرقان علي عدنان ناظم18287232042098165

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيغفران علي ساجت طعيمه18288252042071041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيوسام هاتف دوالب كنيص18289292041002174

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيصفاء رحيم مخيف عميش18290272041046053

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور طارق حميد عجيل18291242042120283

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبشرى عباس عبيد هاشم18292252042062180

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي كاظم عباس جاسم18293252041012137

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهبه رياض كامل فرحان18294222042151084

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء خضر عبيد مشكل18295232042090050

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.6للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائينبأ فرمان مراد فهد18296242042109036

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد علي صادق18297252042170541

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيفاطمه كريم محسن عبود18298232042149052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينرجس رياض كاظم حسين18299232042127111

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسين رحيم حمود حمزه18300232041002057

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحسن علي حسين جبر18301242041012014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيغفران حيدر حميد جاسم18302252042064059

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل محمود هاشم علي18303252042062400

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمصطفى حسين مدلول علوص18304242041152052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيأمير جبار جدوع طحباش18305252041020002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيياسر وعد هللا محمد حمد18306172041007193

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه عقيل جليل مزهر18307242042114031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمالك علي سامي صدام18308252042100388

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين علي هيجل عبد الساده18309232042098038

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيحوراء ناهض عزره حمزه18310242042094033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر كريم صالح موسى18311252042096441

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفرح علي نعمه دعون18312272042058285

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم احمد فليح مهدي18313272042058295

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيبنين عدنان عبد الكاظم راضي18314232042164011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ حسن فرج صبح18315252042084673

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيروان كمال سليم عبادي18316232042304093

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد حميد ماني صالح18317172041026008

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء جعفر صادق جاسم18318252042062498
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتبارك عادل عبد الحسين مسان18319252042086030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين محمد علي18320292042050069

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس كاظم حنيش18321232042120096

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.7ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد فارس عبد الرحيم حاتم18322252041031039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمؤمل صالح مهدي جاسم18323252041031521

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيأماني هادي علي حسون18324272042063001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء عدنان مشهد مايحصل18325222042141071

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس عالء عبد الرحمن محمد18326292042051301

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين هادي عبد الرضا18327252042089062

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين سعيد18328252042089076

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين نسيم جبار فهد18329272041014072

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى صبار كاظم عبيد18330252041031717

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرهام حيدر خوان عبد مسلم18331252042062466

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين احمد ظاهر محسن18332252042096077

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم عالء حسين جاسم18333242042114237

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك ماجد حميد مهدي18334252042084164

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم طالب خضير افندي18335232042304191

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمة هاتف عبد زيد زغير18336242042135054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبراء سليم ويعي سوادي18337252042084106

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيسجاد كامل صابر حسين18338222041046040

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم ياس خضر18339232041251131

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيرضا ناجح هادي عبد18340252041207038

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعز الدين يعرب يوسف علوة18341252041012097

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد صادق مرتضى حتيوي بسيس18342242041010123

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيياسر عامر كامل حامد18343232041162025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيميامين جواد كاظم نعمه18344242042110104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور احمد بديوي عبيد18345232042271717

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه محمد علي هادي18346272042055098

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء حافظ جابر عبود18347222042261012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم جواد كمال عبود18348252042100330

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد فاضل وناس عبود18349252041031658

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى فيصل غازي دهش18350252041044462

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفدك فاطمه علي حسن محمد18351252042059691

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء سعد صالح مهدي18352252042062067

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية السنية للبناتاحيائيعذراء حسين عبد هللا كاظم18353242042102214

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم حيدر بريدي هاشم18354242042095131

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيدالل سعد رزاق خضير18355272042160131

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد عبد زيد براك18356232042088365

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغاده عبود حمزه عبد18357242042220595

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء صالح مهدي عبدعلي18358252042062561

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين طراد منذور18359252042096203

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيتبارك اكرم هادي مهدي18360272042093027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدالل حميد جفات بعيو18361292042051097
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمنتظر ستار جابر حسن18362272041046109

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات رافد داخل عالج18363252042096051

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين محمد شاجي منفي18364262042087028

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعباس علي حسن كاظم18365272041045043

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه شاكر ناجي دخيل18366222042160042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن ثابت حسن جاسم18367242041001047

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤمل زيد رسول عبد18368252041050029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه عامر حسن اكزار18369272042061027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسين حمزه عويد بعيوي18370232041185012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيعبير سجاد حسن عباس18371252042059594

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائينوار طالب كريم لهمود18372252041031816

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمود ياسر صالح18373252041200135

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمحمد لفته فليح محسن18374252041157127

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزينب نوري عبد عيالن18375222042183056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيساره حسين عبد الرضا صريع18376252042097117

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم حسن18377252042071026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء ثامر حمزه يرس18378262042107065

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء محمد حسين محمد صالح18379252042096228

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحنين علي حمزه محيسن18380272042088063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيانس سوادي حسين عبيس18381232042153007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيزيد كامل حمزه كاظم18382232041032024

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين محمد حسن سلمان18383242041203077

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهدى علي عبد الحسن نعيم18384242042220822

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيوسن سالم كطيف فريو18385232042185044

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب علي حسين علي18386232042105040

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه جهاد صالح مهدي18387252042096171

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيصادق حسن خلف فارس18388162041353021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة هيثم نجم زغير18389222042135188

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبشرى عالء حسين حسن18390252042062181

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغفران ناصر جواد كاظم18391252042108192

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية السنية للبناتاحيائييسر عماد كاظم جبار18392242042102317

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عباس جار هللا18393252042096240

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل صالح جبر محمد18394252042062393

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعالء جمال عبادي مديون18395292041007204

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنيناحيائيمؤمل فرحان ناجي عايز18396242041031028

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيضحى كريم حسين عبد18397232042091068

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء فارس نعمه حسن18398252042170307

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحسين عباس حسين علي18399252041034011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائياحمد حامد كاظم عاجل18400242041039003

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد مهند هادي رهك18401272041027079

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي شمخي جابر18402242042119088

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين رضا كريم حسون18403252042108037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ناجي كحيط جاسم18404162041076021
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر هادي عبد الزهره18405252041200034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيانفال مردان عطا مسير18406272042056027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيعلية فهد مشاي جرو18407292042094039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى عمار حميد حسن18408252042100492

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيصفاء فاضل محمد عبيد18409242042220549

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيحسين لطيف عبد نايف18410292041100031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء فارس عبيس عبد هللا18411292042057147

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى احمد صاحب سلمان18412252041031734

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس ستار عبد كاظم18413252041045091

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكميل جيجان عبد زيد راضي18414242041203248

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد ستار عليوي عبيد18415232041033104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس عبد الحمزه حسين سندال18416242041015070

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيعال عيسى عبد هللا عيدان18417242042149078

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر محمد جبار ناهي18418252041031105

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صفاء عبد المهدي عبد الرحيم18419252042096401

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينبأ سمير كريم عبد علي18420292042050139

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور الهدى محمد محسن محمد18421272042095147

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي وليد علي غافل18422252041020034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد المحسن جواد جبر18423252042096375

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمصطفى كامل ارحيم مري18424292041100100

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهناء امير ناجي موسى18425252042096563

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسراء علي عبد الحسين علوان18426232042088017

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيابراهيم حسين كاظم علوان18427232041024001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد عبد زيد عبد18428242042142025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيساره عباس عبد الحسين حمزه18429232042164031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرباب احمد فخري ياسين18430112042110036

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيغادة زهير نعمه كاظم18431242042135047

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس ماجد احمد عبد18432252042096508

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرتاج عبد االمير حسن عباس18433232042090068

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين كطوف علي18434242042120125

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم حسون18435242042081037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد صالح هادي مسلب18436252041001256

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيسكينه ابراهيم عبد االمير كاظم18437272042068125

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب حسن هادي فهد18438252042097098

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى سالم زباله حمزه18439252041031714

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور وميض حسن عبد االمير18440232042088503

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيغفران جواد كاظم كدر18441222042428009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي خضير عبد العباس عيدان18442252041045111

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين جواد كاظم حبيب18443232042087057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمها محمد عزيز كاظم18444252042100406

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمهيمن ثائر عبد الحسين عزيز18445252041150430

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن علي مطر الزم18446162041094013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيليث رياض مسلم نعمه18447252041157106
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض كاطع داود18448162051096030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد االيمه طه وداي18449252051207048

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عبد الرحيم حسين18450252042096215

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ رديف حميد حاكم18451252042096492

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائياحمد مصطفى مهدي جودي18452252041009017

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحنين عماد عبد االمير مكي18453252042170166

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 471.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمنى رياض عالوي كاظم18454252042170590

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عبد الوفي دوخي احمد18455162051363223

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيابا الفضل احمد كاظم خضير18456162051491001

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهارون حسين أصلبي عبيد18457102051022074

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمصطفى شهاب حماده حميد18458112041058129

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيباقر خالد نصار نهار18459222041065007

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيسيف شعالن محمود مجيد18460232041046020

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمصطفى حسين عزال حداد18461232041024055

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيرشيد حميد رشيد ظفير18462212051003021

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر عباس علي جاسم18463232041006184

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى رائد موسى عمران18464252041031713

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيدعاء راضي اسماعيل عمران18465232042165008

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي محمد خضير عباس18466292051005061

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتتطبيقيمنار رحيم حمد عبود18467252052057003

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 478.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي سعدي عباس عوده18468112051004080

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم جواد عباس علي18469252042101196

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية التميز للبنيناحيائيجعفر عزيز يالي محمد18470222041356032

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسين عباس محمد حسين18471232041046011

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيانور ثائر محمد حبيب18472272041024015

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه علي محمد عبد الصاحب18473252042100219

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عماد هاشم شريف18474252051044127

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 478.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمنتظر حسين حنظل دعيم18475222051373121

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعباس عمار ياسر ناصر18476162051042025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيبهاء يوسف جاسم عبد الزهرة18477162051031004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسين نبيل موسى عباس18478162051358062

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيياسمين احمد عبد الكاظم سالم18479232052126027

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيذو الفقار حميد عبادة حسن18480232051052009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد حيدر محيسن حسين18481272051001010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيبراء عالء حسين علي18482232052271044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية حطين للبنيناحيائياحمد ليث عبد الرحيم نعمة18483232041023027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيحوراء حسن عبد سلمان18484232042123035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيوهاب حسين علي كاظم18485232051256091

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى نعمان إبراهيم عبيد18486242042124190

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0اعدادية عشتار للبناتاحيائينور الهدى اياد عباس عبيد18487232042125090

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه ماجد هادي ناصر18488232042102075

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيذكرى سعدي كاظم عبد18489232042130020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيعلي محمد خضير سعيد18490232041066032
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينه زاهر ماجد عبد18491232042137040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيغسان عذاب كعيشيش غازي18492272041009090

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء رحمن عبد مشي18493272042107033

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيايات سالم فاضل حسوني18494232042091013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه حسين رحمن عباس18495242042120219

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيحوراء صالح هادي ابراهيم18496232042102017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب علي جواد كاظم عكله18497272042058190

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب كاظم شاكر عبد الرضا18498232042177026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيعلياء حمزه جاسم محمد18499272042060225

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينبأ حيدر حفظي عبد الصاحب18500232042098185

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيختام حسين جواد حسن18501232042090057

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيشروق مثنى علي حسين18502112042083041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعال فراس جواد كاظم18503232042087247

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء كريم ياسر جبر18504232042143017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب حيدر علي ظاهر18505232042101042

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيانوار سالم دونه عبد الزهره18506252042062111

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية الحلة للبناتاحيائينرجس عباس عبودي كاطع18507232042100067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم سليم عبد حمادي18508232042080112

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء عباس فاضل حسن18509232042087018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيغدير طالل كاظم محمد18510232042077103

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمختار اياد هادي صالح18511272041010188

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0ثانوية الرباب للبناتاحيائياسل احمد مالك حمود18512232042147004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية عشتار للبناتاحيائينبأ صالح مهدي حديد18513232042125087

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيهيثم علي حسين جيجان18514252041001333

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمهدي حمادي جاسم طعمه18515232041164056

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيمروه رافع هادي كاظم18516232042137060

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيعلي منهل عبد سلمان18517242041159014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمنى جميل ياسور صايغ18518272042065120

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيتقى عبد الستار عبد الجواد عبد الكاظم18519272042071017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسين كاظم18520252041200095

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى صباح حسن علوان18521232042120210

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيمريم محمود فاضل عباس18522232042125082

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيضياء رحيم جبار حمود18523232041251219

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيشهد قحطان حسين محمد18524232042168026

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.6ثانوية الجامعة للبنيناحيائياحمد اثير حكمت كريم18525232041067002

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي محمود شاكر ارحيم18526232041002193

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه عايد عبد الحسين عبد18527272042103033

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين عبد المنعم حمزه جاسم18528232041008040

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء علي حسن عبد18529232042136013

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد المصطفى عباس عبد هللا حمزه18530232041003081

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي بهاء علي جاسم18531232041010074

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين عدنان تعيب منكاش18532272041010050

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيساره سعيد رشيد صالح18533272042072039
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء شهيد غاوي فرج18534272042103013

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائينوره عباس فاضل جابر18535232042078124

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عبد الحليم فاضل جواد18536232042083024

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء صادق وحيد جاسم18537232042096050

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيتقى محمود خضير عباس18538232042177014

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عبد الحافظ نوري خلف18539232042082038

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيريام عباس نوري حمادي18540232042086074

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عالء حسن حسين18541232042087083

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيايات هادي عبد الحسين عباس18542232042230005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيبراق حسين محسن توفيق18543232042113013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسين رزاق محسن حسين18544252041004019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبراء كريم عكرب محمد18545232042092029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيكوثر حامد كاظم علك18546292042052238

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه رافد حسين كاظم18547252042056244

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حاكم فليح حسن18548252042062423

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء طارق عباس حسن18549242042100061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيسرى مشتاق كاظم صاحب18550242042110065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة علي حمزة مزهر18551242042119139

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمالك راضي شنان ضمد18552242042168076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى احمد غني محمد18553252041031736

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيسجاد كاظم حسين خشان18554252041046023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى علي كاظم كناد18555222042172168

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب كاظم شاكر عبيس18556232042089073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيجيهان رزاق سلمان غافل18557232042146011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأسرار صفاء الدين فيصل غازي18558252042062004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية المعارف للبناتاحيائيبتول حسين علي عبدالرضا18559252042060003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية المودة للبناتاحيائيرسل علوان راشد عنجور18560262042078024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمسلم عبد الجليل جودي ابو سوده18561252041045169

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين حميد ياسين عبود18562252041045045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبشائر مجيد عبد هللا دنيدل18563252042062178

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.8ثانوية التحرير للبناتاحيائينور اسعد حمزه عباس18564232042096131

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد احمد تركي مهجهج18565232041177026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينورس احمد خضير محمد18566232042088509

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدعاء عظيم مال هللا عبادي18567232042271210

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات راهي عبد الباري نعمه18568252042062120

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء فاضل ناجي ناصر18569252042062604

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبراء علي جواد عبد هللا18570252042170088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد راضي18571222042207034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيباقر قاسم حسين راشد18572152041011020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيامنه ثائر سعيد حسون18573252042092002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0الخارجياتاحيائيتبارك صادق طاهر حمود18574252042401035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيحوراء محسن علي غيدان18575252042097041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد العباس حسن18576272041036098
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيرسول داخل سالم جبار18577242041027103

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن عبيد جبر18578112042080057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعلي رضا رحيم حسين18579232041065028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم راضي عوده18580252041208039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياديان حسن عبد الحسين حميد18581272042063005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب خير هللا حسن جياد18582252042063025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفرقان محمد حاتم نغماش18583242042135056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء نعيم حسن كريدي18584242042095080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائينوره هاني كاظم راشد18585232042229008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيابرار فارس حمزه موسى18586232042123007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد اسيل مسلم قاسم18587252041031554

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء جاسم ياسين مهنا18588252042062497

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن ناجي تالي18589252042098005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب طالب مبادر نويف18590222042437015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحمزه عالوي عبد الحسين عبد18591252041207029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه خالد حمزه حرز18592242042120222

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب قاسم عباس عبد الحسين18593272042062055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب طالب هاشم جعفر18594252042086073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب باسم عباس نعمه18595252042062666

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب فالح امجور حمزة18596252042063028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.4ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر محمد علي جعفر18597252041205161

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفرح ساطع مالك عبيد18598232042124113

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم عبد االمير مطر سلمان18599232042105068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد طالب حمزه18600232041251480

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرفيف يحيى احمد كاظم18601232042127033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيآيه سليم رحمن هاتف18602232042103004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايمان عبد هللا انتيش ثجيل18603252042062137

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب صالح مهدي عبيد18604252042059464

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمصطفى حافظ جبار يوسف18605272041027085

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين هادي عباس18606252042170504

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم علي دهش18607252042096296

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين رسول محمد جبر18608252042108036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيكوثر مشعل عيد حسين18609252042102040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك حميد حسين عبد18610252042062231

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر حمزه عبد الحسين هادي18611252042100286

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسيل فليح علي حسن18612252042062087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيشهد علي عواد حسون18613252042095086

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةاحيائيمنتظر صالح مندلي فثالي18614262041168006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيآيه محمد عبد الحسين نور18615232042137002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيمحمد سعد ابراهيم عبد هللا18616232041229014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيايات عالء نجم عبد18617232042102006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيمالك اسعد حاجم خريبط18618232042099047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيالزهراء عالء معد سليمان18619232042088028
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيسجى وهب شمران محسن18620252042095076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم ناجح علي محمد18621292042065076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسراء حيدر عبد الكاظم محمد18622252042059029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه كامل هادي كاظم18623252042062455

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي محمد كريم فرهود18624292041003187

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه حامد كاظم علك18625292042160145

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس عدنان ثعوال جبار18626252041045092

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيسناء منصور كاظم راضي18627232042098132

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك حبيب مهدي خضير18628232042083009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايه علي حسين علي18629252042062144

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينداء فخري عبد ساجت18630252042100437

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم صباح عبد الهادي محمد18631252042109076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين راضي عباس سعيد18632252042062192

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياية اسامة احمد مهدي18633162042202026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه احمد كامل ناهي18634222042116056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيشذى حسين عبد  مسلم عبد العباس18635242042169049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينوره وسام حاكم جياد18636242042081099

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء حليم عباس محمد18637242042119053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمرتضى عبد اليمة جاسم حسون18638242041169043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء وحيد حسن عيدان18639242042081043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيرقيه عباس جواد اعطيه18640132042119015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيورود سمير جابر صغير18641232042187031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه حسين جاسم محمد18642232042102068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد احمد هاشم حسن18643232042088309

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب محمد سليم عبد الرضا18644232042088274

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رائد كامل كتاب18645252041031413

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد كاظم محمد يحيى18646252041031666

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حازم جالب سوادي18647272042058130

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي عبد الحسين عبد الزهره نعمه18648252041035043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس علي حربي سلمان18649272041014112

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0الخارجياتاحيائينهى ستار عوده غانم18650252042401157

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حسن راضي18651252041045108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيشهد غانم ياسين كشيش18652242042191038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب عبد الزهره هاشم جالب18653242042123104

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء عبد االمير حسن عبد18654252042084202

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية االمير للبناتاحيائيبتول خالد كريم حسون18655252042083021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهدى كريم حامد خليل18656252042086166

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايالف ميران مرشد عناد18657242042220088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء علي خضير محمد18658232042123059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغيداء علي خضير عباس18659232042124099

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم ناظم حبيب عساف18660222042393096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيامير حسين فليح معيبد18661252041001019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمنصور حمزه كاظم يوسف18662252041004076
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائياسيل علي زغير سهر18663292042160024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي حسن فرج صبيح18664252041005051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيأحمد علي عبد العالي رهيف18665262041028002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيدعاء ناصر حسين علي18666252042056104

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم موسى كاظم18667222041003327

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك محمد محسن عودة18668242042169021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائياسماء كامل قاسم محمد18669252042094002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيمريم كريم عباس محمد18670242042126038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين علي كاظم عباس18671242041169018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرتاج خالد مجيد خضير18672292042057097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيهدى كامل صبر وريوص18673252042055098

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى كاصد شالش عبيد18674272041001329

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيغسق مؤيد محمد هاشم18675232042137050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عبد الزهره عبد هللا عباس18676232042120122

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه رحيم شاكر لفته18677232042088373

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاتن حسن هادي عبد الرضا18678252042170477

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسهاد عبد الرزاق علي صالح18679272042091100

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات علي فاهم نور18680252042095021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد علي رحيم مروح عبهول18681252041007340

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمجتبى ناجح فضاله سلمان18682252041209037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير احمد علكم جياد18683252041044048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد فالح حسن عليوي18684232041032067

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيرسل رزاق محمد سلمان18685252042110023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير عصام رسول جاسم18686252041150040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه فاضل هادي عطيه18687242042114214

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير نجاح كاظم وداي18688252041031079

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي حسين علول عليوي18689222041033095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم حلو كريم18690222042393095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ حمزه حميد عبد الحسين18691242042114243

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأالء خليل ابراهيم شوبان18692252042062005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحيدر عالء فليح حسن18693252041014053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير رياض حمزه حسن18694252042100078

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس واثق كاظم جاسم18695232042109159

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.4ثانوية المتميزاتاحيائيايات رزاق جبار كاظم18696252042074015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم صاحب عبد الزهرة عبد18697252042100347

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكرار حيدر هادي يوسف18698272041034071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحيدر حسن صبر حسن18699222041076026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيشاكر فاضل شاكر عبد18700252041044210

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيات عدنان سوادي عبد الزهره18701252042101005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك جاسم جابر مزهر18702252042062223

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعمار هاشم ناصر حسين18703252041011058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائينور حيدر حسن عبد18704252042082055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره محسن صالح محمد علي18705252042062786
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيعذراء حسين نذير لفته18706242042144009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره حسين عويد ذهب18707252042108154

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحوراء كاظم عبد علي حميد18708232042165007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس عباده18709232042153140

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه صالح دعبول عمران18710242042117214

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية حمورابي للبنيناحيائيحسن جاسم جفات عبيد18711272041025007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيموسى علي حسين خميس18712212041014159

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم ياسر18713222042128087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد مهدي علي حسين ياسين18714232041020354

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعبد المطلب حميد حسن حسناوي18715252041151105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهيمن علي عبد الرسول محمود18716252041031809

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى براق ضياء محمد سعيد18717252042062269

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيوقار نعيم عباس جبار18718252042109097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حيدر حميد عبيس18719252042062529

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيكرار جواد خضير ابراهيم18720252041020037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنان جاسم محمد حوم18721252042062293

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية التميز للبنيناحيائييوسف عادل طاهر بغية18722222041356239

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء نصير مسيلم حسين18723252042059435

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهدى اسماعيل حاتم حيرو18724242042121306

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينور احسان جبار مهوس18725242042142067

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيخالد فاخر كاظم سلمان18726252041211008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة حمزة جبار دخون18727242042119133

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيه احمد طاهر حسن18728252042062035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيصفاء ميري جبر محيسن18729242042169053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء حسن عبود عبد علي18730252042083058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد عماد فيصل علي18731142041028117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينورس مشتاق طالب محمد18732232042271761

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيشهالء جاسم كاظم جواد18733232042154040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيسجاد حمزه شبيل علوان18734232041024022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيعلي رعد كميش عليج18735132041002052

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينور الهدى كريم مهدي صالح18736222042393105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور الهدى حسين موسى عبد18737242042117255

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب مقداد عدنان ناصر18738252042059505

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي احمد هادي كاظم18739252041031638

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيغفران مرتضى حميد حسين18740252042095098

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينبأ عبد الستار لقمان جعفر18741252042056316

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه رحيم عبد الزهره محسن18742252042100173

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي حاكم علي عمران18743232041019096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب جاسم هاتف جاسم18744242042108071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر هاشم محمد18745252041205044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيهاجر فليح حسن حربي18746222042393109

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغفران جعفر مهدي سالم18747242042220603

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسين سلمان سوادي شوجة18748242041071020
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين حسين علي عبد الحسين18749232042086032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه ساجت راضي كاظم18750252042100180

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيضحى محمد كاظم جواد18751252042070143

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء عباس حمزه عبود18752232042120059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى صباح محمد سلمان18753232041031109

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد حسن كاظم هادي18754232041017134

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنين احمد عبد الكريم فليح18755232042127025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عمار عارف طه18756252042062592

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه جعفر جبار طاهر18757242042123142

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية القادسية للبناتاحيائياالء حيدر رزاق عزيز18758252042111003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبراق وليد صبيح حاجي18759252042062174

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيشبر علي عجيل حامد18760252041012078

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن كاظم عبد الكريم ناشي18761252041045038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض جابر عبد18762252041044404

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عباس مهدي18763242042081035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيغفران جاسم محمد سدخان18764242042171016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزينب الكبرى ضياء عبد الزهراء محمد حسين18765242042082032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين سعيد راضي18766252042062683

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء وهيب منعم18767252042108110

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيموده عباس غني عباس18768232042087316

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسماء فاضل هادي عطيه18769242042114025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين هاني علي عبيس18770242042119038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسجاد محمد عيسى إبراهيم18771272041002080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي حسين ناصر مجلي18772222041001073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيوالء حبيب محمد ذياب18773242042220838

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد حامد جواد علوان18774232041075019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب خالد رحيم عيسى18775292042052152

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير محيسن رداد18776142041028136

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عبد العباس مهجج فرهود18777252041031630

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية النجوم للبنيناحيائييوسف محمد فاضل حسين18778232041030053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيشهد عالء ناصر وريجي18779252042087050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيوليد كليف ثعوال جبار18780252041208046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي ميثم محسن عباس18781272041014171

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا ناظم محمد حسن18782252041007202

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم جاسم18783252041044279

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشعائر رحمن كريم مظلوم18784252042084468

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب رشيد حامد عباس18785252042116047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء عبد العظيم مهدي وادي18786232042092097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحيدر ثامر بادي كاظم18787232041006049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمرتضى احمد شعالن كاظم18788232041006162

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيعلي حامد جمعه عوده18789142041200044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر عبد الزهره محمد18790252042095063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرنا محمد حسين بنيه18791222042175085
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيهاجر شرشاب حسين علي18792232042214012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرسل عبد المنعم خراطه يحيى18793252042101071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائييوسف شاكر عبد الحسين عبد الحسن18794252041007448

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمة عدنان حمودي عبد االمير18795252042089097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0الخارجيوناحيائيباقر عادل فهد مهدي18796272041400008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيعادل غسان فضل راهي18797252041156035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل عدنان عنيد حسن18798252042097054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء سعيد جاسم كاظم18799252042070087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر علي عبد الكاظم عبيد18800272041010060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائياحمد حسن خليل زرزور18801232041181002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى مهدي حسن نذير18802232041042187

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد غاوي جاسم محمد18803252041014138

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرانيه بهاء عبد الرزاق عبد الرسول18804252042062371

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء حسين علي عليوي18805252042062315

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره علي جليل رحيم18806252042062780

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء محمد علي حسن كاظم18807242042120134

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيبراق زهير برهان عبد الكاظم18808242042100022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين علوان كاظم بندر18809242042119050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء كاظم جاسم محمد18810292042085058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء صاحب محمود عبدعلي18811252042062555

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى جعفر جميل احمد18812252041031742

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء احمد ناظم كرمول18813232042123056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيكوثر اديب علي كزار18814232042168031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.2ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه احمد فاضل عباس18815252042074069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب اياد عبد الكاظم فاخر18816222042202016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيساره صبار عبد هويش18817232042089081

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرسل عباس محمد هندي18818252042101070

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه حميد راضي عبد18819252042059648

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك إبراهيم هادي ثجيل18820222042143061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيبتول فاضل حسن عبد18821252042095024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية المتميزيناحيائيزيد علي حسين علوان18822252041035025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عقيل اموري هادي18823252041031757

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمؤمل ميثم عباس حمزه18824252041031528

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية واسط للبناتاحيائينبأ عظيم عزيز عبد الشهيد18825252042066068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم كريدي جرو18826252041207109

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعلي محمود محسن قنبر18827172041178071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياكتشاف حاكم عبد العباس حسون18828292042050017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عذاب جبر18829252042096278

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحسن سوادي زغير حسن18830242041021007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب نضال صالح فاهم18831242042094071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد يحيى حسين18832252042096382

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين كمر عبد18833252042062685

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعبير رزاق حمزه فرحان18834232042109121
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور صباح عبد مطشر18835232042088494

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيجعفر نجاح عباس كاظم18836252041014024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الساده هريبد18837232041252014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيسجاد صدام جيثوم عطية18838242041203135

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية الحي للبناتاحيائيرباب علي كامل زرار18839262042107056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل ثائر رحيم حسين18840252042097053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد مهدي حسن حبيب18841232041020035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد حسين عطيه ديوان18842232041014097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير نجم عبد هللا عبد الحسين18843252042100091

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيجعفر علوان خليوي معيضد18844232041209004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهدى محمد عبد ربه عباس18845272042059159

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسرى حيدر محمد عبد االمير18846252042062812

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين عبد الخضر محمد18847292042085053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد هللا ابراهيم18848232041052037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر علي حسين عباس18849232041002083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين مهدي هادي كاظم18850232041007034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى داود سلمان كاطع18851142041028123

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائينور طالب حمود وادي18852142041028144

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك موفق عبد الجليل لفته18853232042088107

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ حيدر ديوان محمد18854242042134194

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء رعد عبد االمير حسن18855252042084322

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمرتضى كريم عبد االمير عباس18856232041032076

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمصطفى اثير جابر جاسم18857252041005091

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيسليم لفته وريوش منشد18858252041046025

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيغيث علي هاشم حسين18859242041167020

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيصالح صاحب صالح حسين18860252041150177

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيابراهيم كاظم شريف غايب18861252041045004

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيحنان طالب نعمه محمد18862222042411017

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين انور عزيز عبد هللا18863252041007075

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيولي محمد صاحب كريم18864252041207128

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين فاضل عبد محسن18865252041009076

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبتول طالب ظاهر حمندي18866252042116011

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرسل احمد كاظم طه18867252042193056

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسن جواد محسن مذبوب18868252041052015

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيرضوان سليم صراخ ناهي18869252041205076

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسجاد عباس فاضل مهدي18870252041012069

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيزهراء سالم علي هادي18871252042113013

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيحسن ذاري شامل عبد الكاظم18872162041363011

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد باسم محمد احمد18873252041031563

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد حسن عبد الساده حسين18874252041031018

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد علي حسين خلف18875252041031262

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائييوسف عبد هللا حسين عبيد18876252041030037

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامير فؤاد منسي حسن18877232041012017
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيامير صباح جبار هاشم18878252041009024

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيات حسن هادي كاظم18879252042062019

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسندس منيب مجيد احمد18880252042059549

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم عبد هللا كاطع18881242042142050

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيازهار عباس نعيم بخيت18882252042084034

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائييقين مراد كاظم حسن18883252042059909

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينور الهدى ماجد عبد الزهره بديوي18884252042056333

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عليوي داود18885232042303019

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول حمزه كاظم حسن18886252042062151

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيبشرى عبداالمير ثامر غافل18887252042061005

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمه حامد فارس مال طه18888232042113064

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور ماهر كريم عبد االئمه18889232042087340

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم رحيم عبد جبار18890252042097188

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيالتفات سلمان شريف خضير18891252042089012

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيفرح ناجح ظاهر درب18892232042185037

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد اركان حميد بيده18893252042062845

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكريم مهدي زاير نجم18894222041098151

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد عبد الكاظم هادي مراح18895242042106150

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك حميد جواد كاظم18896232042114032

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء داود سلمان داود18897272042055058

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيحيدر قاسم عبد حميد18898272041024039

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيحذيفه حامد هادي رشيد18899272041015010

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهدى سلمان خضير عبيد18900232042091105

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمسار قاسم حسون رضا18901272042091130

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيبنين بدر حمود محمد18902232042103018

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيرواء عزيز علي محسن18903272042160154

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمرتضى سامي صكطري مشير18904232041055051

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيحنان علي حمزه عبيس18905232042098057

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيموسى عامر عباس موسى18906272041005194

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى سلمان اسماعيل ناجي18907272042056430

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين سمير رزوقي كاظم18908232041016015

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء كامل كاظم عبد زيد18909272042068056

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.1ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب باسم سالم عباس18910232042096060

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور عماد حسين عبيد18911232042088497

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائينبأ علي مريخ حميدي18912272042054068

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيساره محمد محسن جكجوك18913272042147041

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياية جاسم دالي عبد18914242042189011

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى عقيل عزيز مهدي18915252042096517

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0ثانوية مأرب للبنيناحيائياحمد سجاد حمزه عبود18916232041049006

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0ثانوية االمال للبناتاحيائيدعاء داخل حاجم حسن18917142042108047

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيكرار عبد الحسين منسي طهيمز18918222041044018

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين عباس عبد عماش18919272041150033

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزينب حيدر ابراهيم كامل18920232042095050
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضفاف كاظم حسين علي18921252042100024

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية البيان للبنيناحيائييوسف جمعه عيدان موات18922272041032049

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياحمد وارد خزعل مجيد18923222041036022

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياجود محسن الزم حمود18924222041036006

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيزيد خالد حسين كاظم18925252041034020

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.9ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء ميثم كاظم خالد18926232042096034

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد ناصر راضي كريم18927232041025048

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيتبارك طالب رزاق حسين18928232042182004

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيسجاد هاشم فاضل عطيه18929272041033014

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهدى داخل زغير عيدان18930252042170678

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور محمد نايف كاظم18931232042153180

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين كريم ابراهيم جبر18932222041040049

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرقيه وحيد عبد الساده فيصل18933222042414085

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيحسين صالح هادي عفريت18934232041178013

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيامير موسى عالوي خضير18935232041205003

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي امير علي حسين18936232041020204

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيحسين عبادي ديوان دخن18937272041151022

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيبسام حيدر حميد راشد18938232041173017

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيعلي جواد كاظم نايف18939222041008020

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيسميه فؤاد عبيد فاضل18940232042100046

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيغفران سعيد هادي حنون18941272042081098

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ صباح جميل عبيد18942252042097197

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعثمان هداب سليمان جابر18943272041154104

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حسين عبيد كاظم18944232041173091

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عباس جابر18945232041255071

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى جبار فضل حميد18946232042089125

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس حسام حسين طالب18947272041014110

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عالء جليل موات18948272041001086

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء داخل حنون محمد18949272042079046

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينبأ علي صعصع عبدالرضا18950272042056414

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعيسى مجيد وثيق جبر18951272041020057

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد محمود ناصر مثكال18952262041012055

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسن حيدر عيدان ناصر18953222041018013

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين حيدر جاسم دريوش18954232041038014

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك عادل عمران علي18955232042117042

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبنين جعفر طالب كاظم18956272042103006

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس كريم اسود كاظم18957232041002135

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيهمام كرار خضير كاظم18958272041001354

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيحيدر اكرم عبد علي18959232041256043

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيحيدر حمزه عبد العباس مزهر18960232041049024

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيمها فرحان ناصر حسين18961232042104052

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفجر حسام نوري علي18962232042147071

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد نعيم حمود فرهود18963272041007120
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمجتبى محمد خلف راضي18964222041019157

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسميه محمد حسن خليف18965232042103069

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين سامي حنون عباس18966242042168017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينسرين حمزة جفات جالب18967242042119173

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمحمد حامد برهان معارز18968242041037043

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم محمد صالح عناد18969232041042148

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد سعد سوادي خلف18970242042122095

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير حميد كاظم جابر18971242041036017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقية محمد علي محمد18972242042189023

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب حسن خضير بعيوي18973242042108072

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور الهدى خيري عبد حسين18974252042084708

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرتاج أياد حسن مزعل18975232042109054

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيايهاب عباس عطيه يوسف18976242041008015

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى صالح مهدي عبيد18977242041251090

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية سومر للبنيناحيائيراسم هادي غثوان دهش18978242041009061

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ قيس نعمة عبد الحمزة18979242042119167

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحيدر محمد شاكر كاظم18980222041036121

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد علي حسون18981232041071047

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائينادين حسين جواد حسن18982232042090164

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنيناحيائيمحمد قائم عزيز حسن حمزه18983242041031032

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسهيلة محمد كاظم معيش18984252042170418

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعباس علي حسن كاطع18985242041004035

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين حاكم عظيم حسون18986242042121046

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيختام بشير محمد كلف18987252042108070

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيوائل بشير حسين سمين18988232041187015

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب عبد االمير راضي حمزة18989232042271377

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشفاء صدام حاكم محمد18990252042096323

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل علي محمد رضا عمران18991242042220264

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء صبيح عبيس زغير18992242042106051

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيطيبه خالد مهدي فاضل18993242042103083

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب ساجد حميد جابر18994242042096093

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمود احمد عبد مزعل18995242041003254

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا علي جبر عبيد18996242041001150

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيصفاء ماجد رحيم حميدي18997242041076066

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيسجاد صالح جابر عباس18998242041034027

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمنتظر ميري عبد الحسين جواد18999242041151045

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدعاء عبد الحميد صادق علي19000242042108041

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيفاروق عبد فاروق عبد19001242041006061

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيأحمد سالم عبد الحسين خليف19002222041018001

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيمؤمل علي سلبوح مهدي19003242041211061

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيايمان جليل راضي محمد19004242042146010

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيصالح مهدي محمد عباس19005242041169024

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيعباس جعفر عبد العباس عباده19006252041211011
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمحمد يوسف جاسم مسير19007242041030026

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسين علي جاسم كاظم19008232041169009

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد حبيب حسن عمران19009252041052001

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيفارس صالح لزام عبيد19010242041200075

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيسجاد عبد االله عبد الحسين سلمان19011272041014099

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمنتظر سوادي صياح جوده19012242041028080

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيزيدان عبد الكريم ديوان كامل19013242041251032

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد غافل كاظم19014242041203321

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الرزاق كاظم جاسم19015232041071080

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين كريم عليوي كريم19016232041024015

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيسجاد جهاد كاظم دنان19017232041224021

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيداود سلمان جاسم شدهان19018232041224019

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمحمد ناظم عطيه لفته19019232041230029

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى خضير عبيس مطلب19020252041007401

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيعلي مهدي حسين نيران19021242041158017

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد ماجد كاظم غانم19022242041028061

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياحسان ابراهيم عبد الحسين جاسم19023242041076004

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيرحيم غضبان حسين عليوي19024242041003102

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي صالح عليوي عبد هللا19025242041005118

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيابتهال محمود عبد زيد عبيس19026242042220021

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرواء هشام شاكر عبد االمير19027242042130058

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور عزيز كريم جبار19028242042117265

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0اعدادية حلب للبناتاحيائيعلياء عكاب برهان كعيد19029242042107124

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور عبد الحسين جواد عبد الكاظم19030252042059843

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيسارة ناصر حسين كاظم19031252042193100

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسجى عبادي ديوان دخن19032272042052111

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين جعفر هاشم خلف19033232042271111

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيفاطمه طالب كاظم لفته19034232042149050

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياسراء سامي كاظم ناهي19035252042193006

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه حسوني كاظم عبيد19036242042116046

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين محمد رضا فرحان19037242042149027

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه محسن كريم كاظم19038232042076073

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزينب عباس ساهون شنان19039232042168022

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية خولة للبناتاحيائيزينب موجد موسى بجاي19040242042116036

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيالزهراء علي شوجه حسين19041242042120017

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيمنار باسم صاحب ضايع19042242042164022

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينور الزهراء ستار عبد الحسين كاطع19043252042056328

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيهند عباس عطشان صابر19044222042411063

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه طالب محيسن جبر19045232042077109

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ رزاق زاير كافي19046241942093137

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعون جاسم عويد دنان19047292041005111

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب بديوي كاطع ظاهر19048292042053061

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائينور رسول ياسر ساجت19049292042079052
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب فاضل عباس ابيش19050292042057166

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهره فاضل عيدان داخل19051242042104083

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد علي19052242042095112

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيأسيل ناظم مناع جياد19053292042057009

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن هادي جابر شريب19054292041003050

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيبنين نجم عبيد حنوف19055292042160044

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب منديل جهيد صخر19056252042084417

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيسجى ضياء نعيم مطر19057222042439049

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيوليد كاظم عبد هللا طرفه19058242041035176

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيابرار فارس جبار مرزه19059292042092001

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينبأ ميثم محمد عباس19060242042121273

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد مالك خضير ساير19061242041006004

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كريم فارس عبود19062292042056084

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيطيبه حسام جواد كاظم19063292042085119

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي حسين عالوي عزال19064292041005093

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عبد19065292041003157

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب علي عباس محمد19066292042050092

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائييوسف جودت كاظم جالب19067162041355148

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبتول باقر حسين عزاوي19068292042053018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيآمنه عزيز محسن شنباره19069232042220001

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرواء عبد الرحمن حمد عبيد19070232042271275

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان كاظم زاير حسين19071222042396044

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عباس عبد حسن19072222042156131

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية فالح حبيب حكش19073292042052111

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحنان عوفي ايدام فريح19074222042134028

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ثابت عبداوي حذاف19075292041007275

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن عمران ابراهيم19076292041007214

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيزين العابدين محمد تركي عطيه19077252041151077

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد خالد ظاهر حداد19078222041017087

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره خضير مضخور19079222042190045

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعلي محمد رشيد شري19080222041302053

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيعباس موسى كاطع لفته19081222041046048

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيصفاء جبار أسماعيل حميدي19082242041010070

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسلطان عزر جبار عبد علي19083292041007154

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيحوراء غانم كويم عايل19084292042088014

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي باسم محمد جبار19085222041041065

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيحسن كامل فرهود زاير19086222041061006

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد ضياء صيوان بريسم19087222041002010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد قاسم عالوي صكر19088292041002012

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيسجى جبار كناوي جابر19089292042153085

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيحيدر رعد حميد حسين19090292041109006

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين علي حسين عبد19091242042134037

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيرقية شاكر ساجت ثامر19092292042153051
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار لطيف حسن حمزه19093222041091159

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب حسين علي جبار19094222042163047

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهبه سعد شالكه هلوس19095252042100558

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغدير خضر حسن سايب19096292042050111

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي طاهر تعبان معيدي19097222041069056

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيجوانه كامل كاظم عبد19098292042160052

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيكرار فالح جبار غصب19099292041109015

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعادل عواد شوين ناشور19100292041105014

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيتبارك عنون جبر حمزه19101242042081018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي خضير عباس محمد19102242041011050

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين عبد ظاجر عبيد19103242041016025

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايناس شعالن هنيدي دواس19104222042155010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيفاطمه جابر صبار مطر19105292042091012

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار عدنان خضير عبيس19106242041001210

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمنار اياد عبد علي مونس19107222042412081

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين محمد جبر19108242041074052

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيوسن بطل كاظم هليل19109292042079058

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي ضياء جابر محيسن19110222041077123

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيكرار حامد نجم عبد علي19111232041032057

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكاظم مالك محمد علي عبد الحسن19112252041008177

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية أور للبناتاحيائيهبه مطشر هادي شاهر19113222042154142

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيخالد نايف حزام جبر19114162041060037

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمرتضى هاتف جبار عبيد19115242041018092

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين سالم سريح عزال19116292041005032

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيفيصل علي خلف وناس19117292041005118

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن عباس فاضل سلطان19118242041010026

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائياحمد صافي محمد عبد19119292041016003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيهاشم فرج كمر ادهم19120292041151152

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيابراهيم جاسم حسين علي19121242041034002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي طعمة كاظم مونس19122222041031089

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيعبد الواحد ميثم داخل عبد الواحد19123232041205013

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية البيان للبنيناحيائيأمير عبد الحسن جاري ابراهيم19124232041014001

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيكاظم كريم خليف جبر19125222041019140

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيعباس سهيل عبد جياد19126292041100055

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد الرضا19127232041012111

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد هاتف كريم عبد الرضا19128232041182026

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي احمد رحيم جهلول19129252041044261

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيحيدر عبد الهادي دشر معاون19130222041016010

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمؤمل صبيح نجم عبد هللا19131292041008054

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحيدر مرتضى طالب نعمه19132242041006022

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيقحطان سعد شافي بديوي19133252041150269

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيفهد جاسم فهد محمد19134292041151102

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيصادق حنون هادي فارس19135242041151019
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيأحمد مكصد كظير كاظم19136232041219002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائينبيل حاتم صافي عبد علي19137252041205261

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيباقر عبد الكاظم جبر جالب19138252041122024

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيحيدر جباره كاظم جساب19139222041079009

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي غالي كاظم محمد19140292041005101

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيبركات علي كريم خلف19141222042441004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب حاكم حميد حاتم19142242042101059

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0اعدادية السنية للبناتاحيائينور الهدى حيدر جواد عمران19143242042102282

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب عبد االمير هالل نعمه19144242042080070

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك فاضل شهيد محمد19145252042062253

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب عماد سعيد جابر19146242042096102

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيصفا رائد فرحان عبار19147242042093118

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور علي عكموش نعمه19148242042096161

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيطيبه قاسم رحيم جالب19149242042093125

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه كريم شروال رعد19150242042103095

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيدعاء فرج ساري غازي19151292042052097

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية النور للبناتاحيائيايات حسن عبد مسلم عبد هللا19152242042095010

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار شاكر عباس فليح19153242042118132

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرنده سامي عبودي افريج19154242042103046

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء عواد حسن جاسم19155222042410048

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور جواد عبد الكاظم شاكر19156242042220769

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائييسرى عامر عبد عون كريم19157232042108110

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيروزة جمال علي عكله19158242042131024

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيشهد علي عبود عباس19159252042086091

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيزينب شهيد ناهض حسن19160242042171013

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيوفاء كاظم وادي غاوي19161242042131052

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرباب حسن عودة حمود19162222042157036

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حميد هليل زوده19163242042139055

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائينور الهدى محمد جبار عبطان19164252042097201

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرقية كريم عبد السادة دوالب19165222042143125

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيغفران عالء حسين جبار19166242042169059

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيندى جاسم كاظم حيال19167292042052267

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيشفق اخالص فاضل غالم19168242042135044

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيحوراء رحيم محمد رشك19169242042126009

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور الهدى صباح ضيول جواد19170222042321178

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيعال حسين جعفر كاظم19171222042109069

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0اعدادية السوق للبناتاحيائينبأ ماجد ياسين عبد19172222042209180

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء صالح متعب جياد19173242042101054

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيطيبة عزيز حماد عطيه19174242042112051

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0اعدادية السنية للبناتاحيائياالء عليوي عبد الزهرة عبود19175242042102009

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينبأ حسين عناد حمزه19176242042220730

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيموده مرتضى سعدون حناوي19177222042157106

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمروه حسين مريمط عبد19178292042083026
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب كاظم زغير عريان19179292042069032

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه محمد لويس محمد19180222042103196

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينور الزهراء حسين سوادي عيسى19181242042121285

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيعبير مبارك سدخان خليفه19182222042153298

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينبأ عالوي برهان عبد19183222042411055

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم جبر19184222042147029

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعذراء عبد االمير خادم عبد19185252042100051

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيكوثر حيدر كاظم عبد الهادي19186242042124162

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد هللا جيجان19187242042107133

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه رائد نواف جياد19188252042100168

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ صادق حمزه مزعل19189242042139134

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيشيماء كاظم حصني محمد19190232042181015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد ضياء خليل خضير19191232041051143

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيرسل عمار جبار عبد19192122042123008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمحمد جاسم محمد طاهر19193232041165037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحمزه محمد عبد الواحد مهدي19194272041021020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب هادي حسين زبالة19195242042169044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير رحيم شاكر كريم19196252041045018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيآيات ماهر شاكر رضا19197232042086022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عماد مدهده عبادي19198232042145064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي احيائيزينب غيدان فؤاد حسيب19199132042205018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس حامد علوان احمد19200252042100441

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعلي حيدر داوود مسلم19201232041169020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينه محمد اسماعيل مهنا19202232042079034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب احمد محمد كاظم19203242042220390

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي منذر جاسم حمود19204252041012142

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي قاسم عبد الزهره كاظم19205272041010122

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائييوسف يعكوب انذير عباس19206232041251517

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيمنار جاسم علي عباس19207232042094051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب حسن طالب عبد19208232042271365

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيرسل مهدي كاظم عبد19209232042131032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الصاحب مهدي19210232041008091

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيكوثر جاسم هاشم سلطان19211232042305140

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيازهار مطلك حلبوص مطلك19212232042106001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمرتضى أيوب يوسف وناس19213242041009135

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية حطين للبنيناحيائيسيف عماد محمد عباس19214232041023016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيعذراء علي جبر كاظم19215232042079044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسين عناد كاظم19216242042220621

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمحمد كاظم حسين علوان19217252041116063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي حميد جاسم مرير19218232041017093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر عقيل عيسى حسين19219242041062191

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيتبارك مهدي ناصر ظاهر19220232042131022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيليث علي حمزه حنون19221252041207093
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحنين عادل ونيس حسن19222272042060074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر عبد هللا ابراهيم19223232041052034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيزيد بهاء حسين جبر19224232041067046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمسلم محمد حمزه راضي19225252041044472

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس سلمان حسون19226232041001046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء سلمان فخري عبد زيد19227252042075032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم عباس حسن19228232041019153

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس حسين عبد الرضا ادويخ19229232041031048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفائزه جبار علوان معيدي19230232042093128

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره حاشوش حسن19231242041032014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسميه حسن داخل جابر19232252042062827

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرأفت صبري وفي صبري19233242042122041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعقيل راضي عبد العباس مناتي19234162041352052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيصالح سليم كشاش مشير19235242041028031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيدُعاء ستار جابر جاسم19236272042081039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائينبأ صدام حسين سلمان19237232042198010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين علي شجر جاسم19238232041005036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي فاهم عبد لفته19239272041030023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيلينا حيدر عجاج حمزه19240232042093153

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمنار عالء نصيف جاسم19241112042082042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيعبد العزيز محسن حمزة كنفذ19242232041198019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي رائد محمد خزعل19243232041007122

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد زيد حميدي19244252041004067

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر ساجت خضير19245272041009104

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايالف وليد محمد حبيب19246232042087034

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيقوت القلوب ميثم كاظم علي19247252042097178

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغاده نظير جبر عبد هللا19248252042053083

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جواد كاظم19249252042096244

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعلي كامل فليح حسن19250242041039041

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمؤمل يحيى شاكر ظاهر19251242041042017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيروان والء بشان عبيد19252252042108098

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس حميد عبد كسار19253242041015069

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمة ظافر جعفر كاظم19254252042193131

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرؤى عبد الكريم حبيب طالب19255232042112014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة مسلم زبالة عبود19256232042106079

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء مهند حسن عبد االمير19257252042084209

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس علي محمود سلطان19258252042100457

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيورود غالب فاهم عبد الحسن19259252042096566

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيخديجه علي حسين علي19260252042096145

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي جبار حميد جبير19261222041040092

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسن مهدي عبد هللا19262252042086113

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء حسين علي كاظم19263232042093043

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز سمير عبد الستار احمد19264122041205035
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير جبر رداد19265252042109030

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي عبد الخالق حسناوي19266252042108218

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين عليوي عبد شاطي19267252042059174

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيريام سالم حسين جاسم19268232042140032

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى محمد حسون19269242042191030

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد نور ناصر محمد19270252042097078

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات رائد وائل مخيف19271252042170057

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينغم علي طرول عبود19272252042096511

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيحوراء حمود جاسم نواد19273272042087041

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسجى حيدر احمد رحيم19274252042084450

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيدعاء حسين علي ناصر19275222042386005

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرتاج صائب نجيب جابر19276252042062379

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب عبد االله صالح محمد علي19277252042083078

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغدير محمد جبر عبود19278252042084521

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيساره مبارك رهيف خماط19279292042079028

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء خضر حريجه لفته19280222042110025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك رياض عبد الحسن عبيده19281252042062239

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيسجاد حميد عبد عبد علي19282252041005036

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء احمد عبد هللا عبود19283292042058033

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن شهيد صافي عبد علي19284252041205030

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزهراء عادل منهل عبد19285252042092006

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين ميثم علي عبد العزيز19286252042062214

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عالء فؤاد عبد19287252042062712

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب قاسم عصويد علوان19288252042066035

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس موسى سهيل عبد هللا19289232041177017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور حيدر شاكر شعالن19290242042114256

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك علي حسين حميد19291252042062247

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسماء مسلم كريم يحيى19292252042059047

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسارة بليغ عدنان حامد19293252042056175

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمريم محمد عبو محمد19294252042170580

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيبتول جاسم محمد عباس19295222042386004

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمنتظر جابر علي لوتي19296252041001312

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0الخارجياتاحيائيمريم عبد االمير رضا عبد19297272042401143

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين صابر فاضل عبد الحسين19298182041006045

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد حيدر علي حسون19299252041012173

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حسن هادي محمود19300252042100503

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن عباس كامل ناجي19301252041044080

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبهاء مهدي مسلم هاشم19302252042086025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمصطفى فاضل عباس علي19303172041364075

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيرسل رائد عبود حسن19304222042178049

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرقيه جميل جودي ابو سوده19305252042097058

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسميه مصطفى عباس حميدي19306272042056260

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائييوسف شاكر عبد االئمه جوده19307252041014181
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.6ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيغيث علي عبد الزهره علي19308252041031486

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد حامد نور مطلق19309242041009005

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى يونس محمد تومان19310252041045185

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنيناحيائيحسن محسن جليل علي19311252041162004

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسن علي عبيد موسى19312232041002045

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيطيبه باسم محمد جاسم19313252042098015

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيعلياء رحيم منشد مخرب19314222042143266

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيكريم رسول محمد كاظم19315232041183066

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين جفات عبد الساده19316252042109024

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيطفوف طاهر كاظم حسن19317252042053077

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتبارك يحيى عيدان عباس19318252042056075

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد هاشم ضيدان19319272042079090

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية الحرية للبناتاحيائياثمار عماد عبد المهدي احمد19320122042107001

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء رشاد عليوي مجيد19321252042108104

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار جواد كاظم شمران19322242041001206

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمرتضى جاسم محمد جعاز19323272041021059

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيولي سالم راوي سبع19324232041167052

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهبه رحيم معارج حمد19325222042175274

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينرجس عبد هللا محمد سالم عبد الحميد19326252042108251

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم رافد عباس خليل19327232042121119

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0ثانوية غزة للبناتاحيائياالء حبيب عكال مخيف19328242042097003

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمة صالح علي موسى19329252042100113

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيرضوان عبد الكاظم رحيم حسون19330252041045074

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبيد سلمان19331252041207022

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمقتدى مشتاق عبد الحسن ناجي19332242041202137

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية العباس للبنيناحيائيمحمد حسن عذاب عبود19333272041043014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمخلد دفاع حمد حمود19334222041091190

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيحيدر صباح طالب جاسم19335232041049025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي موسى كريم خليف19336142041018127

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسين حيدر ريسان مزيد19337222041065020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى كامل كريم خشان19338252041207113

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي ماجد عبد كاظم19339232041030028

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.2ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء أسعد كاظم محمد19340252042074022

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيامير طالب جواد علوان19341232041003011

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء جعفر هادي عبد علي19342232042088186

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير عرفان طاهر عزاوي19343232041020051

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينغم فاضل راهي عباس19344252042100465

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيعلي ظاهر محسن عمران19345252041156046

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور أمجد عبود محمد19346232042109168

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم يوسف محمد علي عبد الحسن19347252042096469

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك علي جواد كاظم19348252042108048

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمهدي حيدر هادي صالح19349252041010185

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ حسن ابراهيم قزموز19350252042084672
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه ادريس حبيب ادريس19351232042102065

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوداد جمعة مجبل محمد19352252042170697

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية يافا للبناتاحيائيطفوف عالء احمد عطيه19353242042117184

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي جميل طالب عبد19354252041007215

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء مؤيد محمد صالح19355252042063019

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عدنان مجيد صاحب19356252042100359

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي جواد هادي عبد19357252041031386

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حيدر حياوي جابر19358252041008141

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب نصير مهدي عريبي19359252042089082

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيفاطمه قاسم زيدان جياد19360272042054057

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين اسماعيل عبد زيد عباس19361252041207017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين سعود عبيد فرحان19362272042088041

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيوئام رزاق عبد االمير حمود19363252042096565

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك أحمد عبادي حسين19364242042114060

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم حسين19365242042220627

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمة عبد المحسن عبد زيد عبد19366232042143028

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينه مازن عبد الرزاق محمد19367232042121071

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء ستار حميد حسن19368252042059268

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغدير حسين هادي خلف19369252042059616

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينورا فالح عبد الحسن جبر19370252042059852

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد حسين عبد العالي هادي19371252041007159

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا طاهر جبار مطر19372242041036091

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح جابر19373292042053096

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيعباس همام هاتف حمزه19374272041024052

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيجنات حيدر محمد حيدر19375252042096123

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد صالح مهدي طعمه19376242041001014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبراء عبد االمير صالح مهدي19377252042059145

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عزيز عطيه ياسر19378252041044308

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينه زهير هادي منسي19379252042084423

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيكوثر رائد عزيز جوده19380252042195029

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمالك وليد حميد اسماعيل19381252042053116

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمحمد رياض كاظم جويد19382222041030047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيميس محمد عبد االمير عمران19383232042121123

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين قاسم علي الحمزة19384232041043012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد تقي قاسم حمد عباس19385232041004038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي عادل شاكر ناجي19386232051020053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحسن باسم مكي عبد الحسن19387232051164006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيياسر حيدر رزوقي محمد19388232051251376

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عادل تركي عطيه19389232051004031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسن كاظم مير علي محمد19390162051357096

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقيحوراء سعد خضير محمد19391272052081005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين عبد الرضا كريم محمد19392252042063007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عبد االمير كاطع19393252042096199
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيسليمه حميد عبد الحسين اسماعيل19394252042110041

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيمنتظر جبار حمود كريم19395231941199022

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك امين عزيز شاهين19396252042097029

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعباس سالم علي جاسم19397232041012070

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيسيوف كريم شمران شعشاع19398252042082031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي اكبر صادق حسون علوان19399252041009158

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد رازق عبد االمير حمود19400252041022001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيساره هالل عبد عليوي19401252042104009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد رياض شهيد عبد نور19402252041150319

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمحمد عمران موسى مجيد19403231951032034

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0الخارجيونتطبيقيعمار اسماعيل راضي عبيد19404232051400055

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعباس فالح حسن عطيه19405242041018054

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0الخارجيوناحيائيمحمود ناصر محمد جبر19406292041400054

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عقيل مسلم طه19407292051156250

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين مجلي صخل محمد19408292051153083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير محمد عبيد غالي19409272021031027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعلي عباس جبر علوان19410232021065023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0اعدادية السدة للبنينادبيياسر محمد عبيد متعب19411232021016079

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0ثانوية الباقر للبنينادبياحمد هاشم حمزه صاري19412232021046003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0اعدادية النجاح للبنينادبيجبار ياسر عايش عبود19413222021067009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0اعدادية القاسم للبنينادبيحسام كاظم محمد عريبي19414232021006010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمؤمل ناهض حسن حسين19415232021256110

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين فاضل خشان علوان19416232021009035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب عامر عبد االمير علي19417232022122031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 301.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمصطفى كريم ابراهيم حسين19418232021256140

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيسجى مهند هالل حنون19419252022055012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب محمد فهد عبود19420251922056051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0الخارجيونادبيهشام جمال صادق محمد19421162021400471

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيحسين عبد العظيم مدلول رحيم19422252021164020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفطيمه مانع تريجي غافل19423252022193112

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيحوراء خضير عباس موسى19424252022170036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0اعدادية االفتخار للبناتادبيسلمى فاخر عبد هادي19425252022079068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبييسر عز الدين جواد رضا19426252022080116

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0ثانوية االكرمين للبناتادبيرغد عقيل لوفي مرزوق19427252022081012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0اعدادية نور الحسين للبناتادبينور عدي سلمان حسين19428252022078127

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه علي نعمه خضير19429252022086192

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيشهالء عامر مجدي حسون19430252022078085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيكرار محمد حمزه عباس19431252021015040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0اعدادية غماس للبنينادبيظافر مهران عمار حسن19432242021016036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 303.0اعدادية الصباح للبناتادبيحوراء فارس محسن جعفر19433252022064041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغفران عداي اسود عطشان19434252042084531

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0ثانوية الشهباء للبناتادبيخديجه حيدر عبد الزهره كاظم19435272022146012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمؤمل صالح فرهود عبد19436272021045045
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزمن فالح حسن كاظم19437272022107029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرنده جميل طاهر اكليل19438272022102058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد منذر منعم حمدي19439272021031189

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسجاد سعد يوسف خضير19440272021031087

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0ثانوية الحرية للبناتادبيانفال حسين محمد علي19441272022099013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعلي ظاهر ضباب نحير19442162021370046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهد ياس خضير عباس19443242042220533

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0اعدادية الشافعية للبناتادبيسجى عباس فليح حسن19444242022111034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيفاطمه علي حسين عباس19445242022220081

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0ثانوية القانتات للبناتادبيافراح حسن عبد الرضا عبيد19446242022184001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه قاسم جابر سلمان19447242042124156

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزمن اياد جبير عبد علي19448242042096063

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي غانم عباس محمد19449242051203121

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعلي عبد شاني حمزه19450242051013044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0ثانوية المنار المسائيةادبيفالح حسن غازي مفتن19451292021150068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيهدى حربي مدلول جابر19452292042153142

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0الخارجياتتطبيقيحوراء مازن كردي رخم19453292052401009

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعباس كريم دايم عباس19454242021203032

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 306.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيحيدر كشيش ناصر كرم19455242021207023

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى عدنان تكليف شاكر19456242021030051

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيأيام نعيم محمد ذرب19457242042220013

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائييوسف جبار حاتم عبد نور19458242041207183

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيتقى طعمه سلمان عطيه19459112042100005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر محسن علي شغاتي19460152041001037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء ناصر فاضل جابر19461272042058089

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.0ثانوية الشباب للبنيناحيائياحمد اياد يار احمد مير احمد19462102041023003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.0ثانوية سارة للبناتاحيائيفاطمه طالب داود كاظم19463212042123046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعباس سعد كامل ناهي19464292041002084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحمزه باسم برهي عبد الساده19465232041034017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيهبه بهاء حسين علي19466132042091133

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا حميد حسين علي19467202041259150

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء كريم خريبط كاطع19468132042107061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيوسن موالن رحيم درب19469212042157071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعلي اياد غايب عبد19470212041248025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمنتظر عصام سامي هادي19471112041021086

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيساره احمد محمد علي هادي19472122042109089

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمة ياسين ذيبان علي19473232042095068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيتبارك لفته فهد رحمه19474152042052013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيامنة نصير ابراهيم حسن19475112042221007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينبأ ليث مهدي غايب19476212042094128

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيسنا احمد عبد االمير رجب19477122042117019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيالهام احمد عبد الغفور شاكر19478112042074006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيهيفاء مثنى عبد علوي جاسم19479232042079070
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم غزوان عايد ياسين19480132042101079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى588.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم كريم عبد الهادي معجون19481142042097050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء قيس مالك محمود19482172042357410

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب محمود مجيد خليل19483132042101040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحنين عماد فخر الدين موسى19484132042086030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب عباس حاتم محمد19485142042101028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد كاظم عباس عبد19486222041002314

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمريم رياض حسن علي19487132042111088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيشيماء محمد نايف عبيد19488262042117043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الحسن ربح19489142042090082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسرى مازن عبد المحسن عباس19490132042117153

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد رسول حسن مهدي19491272041008085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية المحبة للبنيناحيائياحمد زهير عبد االمير رسن19492112041003001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائياسراء منتظر حميد شهاب19493212042122002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيإبراهيم سالم ياسر مفتن19494222041040001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمؤمل حسين جبار احمد19495132041252110

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيمريم مؤيد عبد الحسين خلف19496212042159036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء صباح ناجي مجيد19497272042107036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين صبري صدام عبد السادة19498142041169012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد علي جاسم محمد عليوي19499142041023066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرفل رسول عبد حمود19500132042073035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهدى علي عبد هللا محمد19501112042215170

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى مهدي محمود حسن19502102041026240

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائياروى محمود سالم صالح19503102042223003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى كريم دواي ياسين19504132042118156

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمنتظر عيسى رحم جاسم19505212041058045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية العزة للبناتاحيائيناديه حسنين باقر راضي19506122042118070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسنا صباح نوري عبدالفتاح19507192042316017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد عالء منعم محمد19508272041001137

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينا حميد خلف صداعي19509212042102072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر هادي عباس قدوري19510202041001165

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمنتظر هاشم عبد حميد19511272041046110

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائياميمه عبدهللا خليفه حمادي19512122042080008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأسل حازم سلطان محمد19513212042098002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيمريم فاضل عمران علكم19514142042135035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيانمار علي حسين حامد19515192041038002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر احمد حسين روكان19516272041005055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم علي حسين خلف19517212042098199

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية األمل للبناتاحيائيحوراء غالب مكطوف عبيد19518112042065045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفرقان محمود حاوي معيبد19519112042109094

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمريم بشار حسن عبد القهار19520102042107037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب عبد الرحيم توله جاري19521152042054134

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينورس احمد عزيز علي19522152042054303
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين19523122041031143

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور شفيق علي كامل19524142042134172

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ عادل وهب عبدي19525142042111257

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن عماد عيسى عباس19526232041042026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيميثم محمد غازي مصطفى19527132041003063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية حنين للبناتاحيائيحنان زياد طارق ابراهيم19528132042104020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ رحمن حميد كاظم19529132042111098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد الرزاق ياسر عبد الرزاق سالم19530112041018063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائياحمد عباس علوان جبار19531212041081005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائينور الهدى علي غني خلف19532262042108108

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياماني نجاح عدنان نكه19533212042137011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات عباس فالح رحيم19534272042058027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائييمامه عبد الناصر جمال كافي19535102042094065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيايمن طاهر عبد الهادي عبد هللا19536212041052021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم عباس صالح مهدي19537122042094234

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد جمال احمد خليل19538212041031033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية الرسالة االهلية للبنيناحيائيزيد مؤيد تركي سعيد19539102041058003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.8ثانوية المتميزاتاحيائيهبه هيثم كامل خضير19540112042113150

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيوليد خالد خلف محمد19541192041038011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيحنين كريم كاظم عتيوي19542222042432010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي حسن عبد الساده ابراهيم19543232041251270

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسن المجتبى خالد نادر محمد19544152041022005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسن كريم خواف مرعب19545152041007018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيشمس قتيبه خليل عبد هللا19546102042221062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمصطفى طالب كامل عبد الكاظم19547232041173164

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيوالء عدنان علي حسن19548232042115204

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينرجس عدنان عبد الرضا شويطة19549112042114105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيدانيه نهاد داود سلمان19550132042096012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشفاء عبد الهادي عباس حسين19551112042075049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية رقية للبناتاحيائيداليه مسلم خلف محمد19552112042069012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين تميم علوي شلكام19553142041048014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية جرير للبناتاحيائيتبارك محمد قاسم علوان19554122042089016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد مشتاق حامد كاظم19555202041011008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيطيبه ماهر عبد الواحد مصحب19556102042076022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائياسيل يعرب نجم كريم19557212042151008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعبد هللا نصير عباس مولي19558262041033066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينه عويد معله سلمان19559262042086115

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمهند عباس فاضل عايد19560102041009052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيامير عبد الحسين كريم عذاب19561122041030017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهالء سعدون تركي عواد19562272042056274

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا ستار جبار محمد19563212041010056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى جاسم عبد جسام19564212042098151

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيطيبة مؤيد كامل ياسر19565222042161093

527 من 455صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي ابراهيم غافل جاسم19566192041043022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم احمد جدوع ولي19567212042141085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمالك سعدي كاطع جبر19568122042094250

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأمير عباس محسن خضير19569102041019028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد هادي حسن مهدي19570272041011054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.5الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائييوسف احمد شهاب احمد19571142041046048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرواء علي عبد الحسين جابر19572272042060116

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمنتظر رحيم غافل ثامر19573142041029068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر عامر خضر عباس19574232041002080

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيصادق أياد فتح هللا حمد  هللا19575142041017057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي عبد الحسن جياد ياسين19576232041012090

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيحنين راجح طه احمد19577142042138008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزهراء لطيف موسى شريف19578102042131017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحسن محمد سعيد جاسم19579132041054009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء سلمان خضر عصفور19580232042079023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيهمسه محمد خضر مدب19581112042105136

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيسمانه عقيل مهدي محمود19582122042086025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيشيماء وليد خزعل زبون19583122042231068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيسرى لطيف حاتم عزيز19584222042175166

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائياسراء حسين علي عباس19585142042111013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيعلي طه احمد علي19586182041339042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزهراء عماد هادي عيسى19587212042015008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزهراء احمد ابراهيم محمد19588212042151026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد خالص احمد محمود19589212042139135

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزينب فراس جميل حسين19590212042177028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد سعدون مزهر عواد19591212042144032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيايه مؤيد حميد مراد19592212042094030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيخالد صباح هالل كعود19593182041054014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء علي ثجيل ناصر19594122042118029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمثنى محسن سليمان داود19595212041005126

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى قيس رسول اسماعيل19596122041026170

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الحسين جابر19597272041005141

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايه وليد خالد حسن19598212042098038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد عبد هللا ظاهر نصيف19599212041005010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعمار ياسر عمار ياسر19600272041029068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد هللا حمد عبد هللا عبد19601192041029021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسنين عبد اليمه سعد زغير19602272041002033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الحسن جاسم19603122041206025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي نعيم عجيل حنوش19604262041001141

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيبتول عمار فخري فرج19605212042118006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيمريم صادق حسين سلمان19606212042146068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيموسى رشيد طلب مخلف19607182041011038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد علي سعيد خليل19608212041033102
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيسيف وادي خلف محمد19609112041054012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين جمعه مسلم فياض19610152041011035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياسراء محمد فالح عبد الحسن19611142042132003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء زياد عبد الكاظم عوي19612142042145124

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيذو الفقار حمزه حسون عبد العباس19613152041013035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيقمر صالح حسن علي19614142042093063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيدالل هاشم دخيخ بدوي19615142042133018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء شاكر سالم محمود19616142042125023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزينب محسن صالح عوده19617132042077020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهبه سعد محمود كريم19618112042075084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيشمس عامر عباس حمادي19619232042079041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيآيات زياد طارق احمد19620132042073004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات كاضم منصور صافي19621132042094002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم مؤيد عدنان ناجي19622132042071126

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيميالد محمد ابراهيم عباس19623192042246098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية كوثى للبناتاحيائياسراء عباس محمد كتاب19624232042305006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمجول صالح جاسم محمد19625172041351632

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية سارة للبناتاحيائيريهام نزار حميد شاكر19626212042123024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمنيب ابراهيم صالح محمد19627212041088058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائييونس معن يونس حسن19628172041005088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايات احمد كريم عجيل19629262042088015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية طوز للبنيناحيائيمصطفى جهاد حميد سمين19630182041037055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيمنار هشام عبد اللطيف محمود19631122042108053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيكرار محمود عوده عيالن19632262041044037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعباس بشار خضير عكار19633222041051054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياميرة عبدهللا موسى مطلك19634192042371021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية البيان للبناتاحيائيبراء قاسم حسين زامل19635102042096015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.6ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب اياد رزاق عبد النبي19636152042057032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيضحى عبد علي حافظ19637132042121150

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك محسن فزيع عبود19638132042121042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.2االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس علي خماس عبد الكريم19639132041010056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعذراء عباس علي ذنون19640152042040101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيامنه ارحيم عبدهللا احمد19641192042189013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات عبد الزهره رشيد حسين19642232042271072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائييُسر قصي سعدي احمد19643142042104084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمريم صباح نادر عبيد19644232042116050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينجاة ماجد خليل علي19645152042051157

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء محمد رحمان منور19646132042092035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه طه ابراهيم احمد19647152042047102

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيرنين اسامه ياسين يوسف19648132042074011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيضحى هادي نهاد هادي19649112042062073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيهمام عادل حماد مهيدي19650192041114116

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء بالل حميد ذياب19651212042138046
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية سارة للبناتاحيائيرواء صالح مهدي صالح19652212042123022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد عبد الغني شفيق لفتة19653182041002092

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حسن علي عباس19654202042154062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد عزيز كريم19655292042085170

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب مازن عبد الحسين كاظم19656212042140122

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينور وسام ابراهيم حمد19657192042141042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيبنين رائد حرب خلف19658122042104009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء هادي حمودي علوان19659272042060083

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيهبه يوسف عبد الستار عناد19660212042145158

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسين اركان اميع علي19661272041046022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحاتم كريم حبش خليف19662222041363014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية بابل للبناتاحيائيبنين حسين عبود عناد19663212042141019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيليث مزاحم عبد صالح19664212041009199

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيسيف صكبان عجيمي محمد19665212041032015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا مازن حازم عبد19666172042330076

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيسجاد مؤيد خلف جبر19667222041068014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمصطفى جليل ابراهيم محمود19668212041055077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية البيان للبناتاحيائيهاجر علي ياسين مطر19669102042096079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين عباس جهد راضي19670292041002037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد سعد عبداالئمه مجيد19671122041001093

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشفق حسن فاضل حسين19672252042062834

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزينب محمد علي سايب19673152042056059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية التقى للبناتاحيائيغاده صباح كاظم امويش19674112042071078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيمريم معد خضير عباس19675112042066061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب ناظر شاكر فياض19676192042204028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم جاسم مهدي اسماعيل19677112042072121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيحنين حسين علي محمد19678112042062024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزيد عالوي سلطان حسين19679242041168024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيطيبة نعمة حرز علوان19680142042074099

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحيدر احمد نجم عبود19681142041030017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيالهام سيد عبد المهيمن السيد19682142042111021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحنين محمد حسين علي19683142042111066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن كاظم لواح ابراهيم19684232041173032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياالء طعمه عبد ساجت19685262042120007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمريم عباس طالب نور19686242042124167

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيسجاد زاحم عليوي صهيبي19687212041257007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك صالح عبد هللا خلف19688212042178051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب باسم محمد حسين19689252042062667

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزينب حسين علي حسون19690122042230075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية العزة للبنيناحيائياياد رحيم ناصر حسين19691262041007012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيحسين علي عاشور محمد19692272041003017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين عالء حسن عبيد19693272041002043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيمريم احمد محمد مخلف19694182042240037
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايات عبد الحسن عبد هللا جعفر19695162042170006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عبد الكريم محمد19696232041251275

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه ماجد عبد علي مشحوت19697122042109131

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.2ثانوية المتميزيناحيائيمحمد كريم ناهي شيال19698132041016106

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيروى خليل ابراهيم مصطفى19699212042160017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب عالء حسن عبود19700272042089067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياوس سامي محمد ابراهيم19701122041020026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الحي للبناتاحيائياالء عبد الرزاق ماضي زغير19702262042107016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية البسملة للبناتاحيائينور احمد إبراهيم ولي19703112042135031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيكوثر عبد السالم قاسم محمد19704102042107035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيوالء وليد خالد حسوني19705142042090120

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيالرباب قاسم مجبل حظي19706232042142016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيزهراء مصطفى خيري كامل19707192042198034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيلبنى عمر علي فياض19708192042383138

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي محمد نعمان نايف19709232041017106

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد كريم عبد علي حميد19710232041017149

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحيدر علي عبود عمران19711232041029012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيرسول حامد جواد علوان19712232041075008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمنتظر جميل كاظم خصاف19713152041071406

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحيدر هيثم هادي جاسم19714242041011031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيزين العابدين حسين كريم هاشم19715222041035101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيخوله ناجي حسين علي19716192042267007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعلي حيدر اموري عباس19717142041005023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية جرير للبناتاحيائيرانيه رياض حميد عليوي19718122042089029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيايه سهيل عبد هللا نايف19719142042073026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية االنوار للبناتاحيائياالء عبد الرحمن معيوف سالم19720122042104003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيسعد علي كاظم ظاهر19721272041018013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيبشرى ابراهيم حسن علي19722212042120017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيانس ماجد حاجم منفي19723102041020036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيمهند علي حسين حماد19724182041007038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيرفل علي هاشم طاهر19725282042051026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيأحمد عبد المحسن فاضل عبود19726142041022004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيياسين سالم احمد عبد الحسن19727142041203247

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعدي اسماعيل عيسى ابراهيم19728202041020041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء جعفر كاظم عبد19729122042107088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيفاطمة حازم محمد جعفر19730282042071020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمهند ساجت كوكز حاجم19731272041020085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيشهد حيدر غالي بدن19732122042094160

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن راضي ضميد19733222041308034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد امير عبد الحسين حسن19734222041010158

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب إبراهيم عبد الحسن ليلو19735222042143183

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعمر مدلول كريم احمد19736322041004047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيعالء عادل عويد حامد19737192041038008
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيشهد يحيى جليل خضير19738222042104022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى507.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيمحمد ياسين محمد خلف19739192041096012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى493.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايات حيدر حسين عبد السيد19740112042114006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى489.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائياصاله كريم دحام ظفير19741222042428002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد صادق مالك عبد الحسين عجيل19742152051001084

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعامر عبد هللا صبري عبد القادر19743162051051061

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيمحمد امين عبد العزيز عبد الحميد عبد هللا19744102051034015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيتبارك حسين خليل سالم19745112052068013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن محمد علي بنيت19746132042093067

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى575.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى وليد فليح حسن19747142041021144

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيأسامه ظاهر فياض جاسم19748102041020003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.4الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيامنه حميد اسماعيل محمد19749102042100013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي الهادي محمود صبار حسين19750112041018084

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية راوة للبنيناحيائييحيى عزت مصطفى دعبول19751192041022025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي محمود شاكر حميد19752152041011113

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.0إعدادية المروج للبنيناحيائيطه عادل ياسين احمد19753142041013047

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.7إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمصطفى مهند عبد العال عبود19754102041205138

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.2ثانوية المتميزاتاحيائيمسك اسعد كاظم عوده19755142042094143

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيميالد كاظم طاهر علي19756142042134158

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء فاضل خليل قرندل19757182042231019

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائييقين عبد الزهرة هاشم فلحي19758152042080373

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائياكرم احمد فاضل كاظم19759132041250009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائينبأ مقدام صباح نعمه19760142042133075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتاره ليث عبد هللا سعيد19761132042117047

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى عادل ثجيل حسين19762262041010184

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى563.9ثانوية المتميزاتاحيائيرسل نجم وحيد شراتي19763142042094050

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيعال ماهر علي قاسم19764132042073070

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيامير عماد زيدان شهد19765102041200008

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد صدام حسين احمد19766192041104029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدانيه ماجد غانم محمد علي19767142042103014

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيمريم محسن حسين هاشم19768102042131041

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقييحيى عبد القادر عبد الحميد امين19769192051003065

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد جبير19770192051014009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيزيد زهير كريم حسن19771122051032031

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى562.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عباس سلمان19772142051016101

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين مسلم حسين خير هللا19773112051058054

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيزينه احسان جواد نايف19774102052137013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد هللا كريم هالل حسين19775112051151034

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيهاجر عمار أحمد راضي19776142052106038

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرنا عالء ناصر حسين19777112052078018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيضياء مثنى عبد مزعل19778112051151027

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا ظافر نجم عبد19779112051058098

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيوفاء حسن علي سيد19780122052107061
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيصديق فوزي كريم عريبي19781112051018063

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعلي نصر علي زيدان19782142051064022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيقمر عبد الجبار مولى جعفر19783112052108048

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد ضياء صالح كاظم19784122051030131

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيطارق زياد خلف سلمان19785142051201131

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيصالح عبد المحسن صالح اسماعيل19786192051060014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى401.0الخارجيونتطبيقيمصطفى نهاد عبدالمحسن حمادي19787132051400075

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقياركان صباح عبد سلمان19788112051203031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد محمد جسام محمد19789112051018013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين فالح سفاح19790292051156137

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي صفاء جواد عبود19791162051371168

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينتطبيقياحمد علي عبد الكاظم عفلوك19792162051093001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمهند عماد محمود فرمان19793112051019059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيكرار محمد حسن نور19794132051252083

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكرار ميثاق راشد جاسم19795162051094049

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى478.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى منتظر فؤاد احمد19796162042204071

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى465.8اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم نهاد جبر لفته19797132042070209

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسن نزار حجاب فواز19798192051111005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى قصي عبد هللا شيال19799162051497103

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى خلف تركي خلف19800182051140014

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيهاشم حسن علي عبد19801282051016181

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء هالل صياح سلمان19802262042102036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائياية عماد اسماعيل حسين19803202042125005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوسل يعرب عبد القهار حمد19804172042357912

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى رياض عبد الهادي عبود19805162051085076

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد موفق احمد فرج19806162051016006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية السما للبناتتطبيقيازل عماد حمدي حسين19807272052083001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى380.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد عماد جميل فرحان19808142051018115

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي وسام عدنان يعقوب19809162051085054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياحمد ناجي نعمه كريم19810222051001008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى370.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعبد هللا حسين خلف عبيد19811142051019050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى368.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسين يونس شمس هللا علي19812142051019031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى جليل بني خلف19813132051026038

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد كنعان شاهين حسيب19814162051497093

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيسيف صباح عبد الجليل جاسم19815142051048039

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيجعفر صادق نيازي صادق19816142051178004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمنذر قيس منذر علي19817142051021111

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسين علي حسين غايب19818192051020021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقياحمد علي جابر محمد19819142051170003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن غايب سويد محيسن19820102051020107

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد احمد عدنان هاشم19821242051064039

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيعلي مازن نوري عبد الزهره19822262051203030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيسعد علي محمد غائب علي19823172051011038
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى454.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل عبد الكريم محمد19824162051075063

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيغسق صالح عبد علي مدهوش19825162052161020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفرح فاضل جمعة لفته19826162052184096

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمقتدى عادل كريم جاسم19827162051081013

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيسجاد احسان محي عبد الهادي19828162051085025

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي محي غازي محي19829162051084182

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيام البنين محمد عبد صيهود19830162052165004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كريم ياسر عزيز19831162051073026

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعبد الملك حماد محيسن خليف19832192051060020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر احمد تيك حميد19833202051001050

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين جواد كاظم كاطع19834162051363075

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيحسين علي محمد ماضي19835112051020026

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيصاحب عبود حسن سعدون19836182051029007

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى458.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيكرار سالم صبيح منصور19837162051096024

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية رقية للبناتتطبيقيمريم نوار عوده عبد19838112052069012

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الموسيقى والباليهتطبيقياساور شامل احمد بديوي19839102052007001

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعصام عبد الجبار فرج خلف19840192051043025

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين يوسف جاسم مطر19841122051031061

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيمحمد عماد جواد كاظم19842112051206035

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى369.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعلي فالح حسن رشيد19843162051058050

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى462.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر مناف محسن موسى19844232041282040

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيحوراء عادل حربي طعمه19845222052151005

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن سلمان داود سلمان19846162051084046

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا عامر محمد أحمد19847102051019057

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي احمد خالد نافع19848212051002056

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم صكبان إبراهيم19849102051025010

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حنتوش نعمه19850162051085081

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى378.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيرقيه رباح جعفر محمد19851122052102010

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيايه محمد عبد الكريم ناظم19852112052073009

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقييحيى عباس محمد حسن عباس19853122051030174

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي محمد جبار محمد19854112051006097

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرند داود عبد الستار داود19855142052140022

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى367.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيجاسم خميس جاسم رميض19856202051259043

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقينبأ رباح جعفر محمد19857122052230045

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيحنين كفاح عاصم عبد العزيز19858142052193006

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد موفق حسن مشتت19859132051030013

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء حسين علي دهيلي19860242042220055

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد شاكر عبد هللا عباس19861281941006141

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيشدن حيدر حنون سعيد19862102042097040

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي جليل صاحب حمزه19863142041011096

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد محمد والي حذيه19864222041027045

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.2المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب طارق بدر كمر19865102042078096

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي ميثم طالب حسين19866162051357321
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى372.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد محمد سالم خطل19867142051021006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمؤمل حسين صدام اسماعيل19868141921049070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد رحيم حلو حسن19869142021061008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الخضراء للبنينادبياحمد خالد جاسم محمد19870102021013003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية البلديات للبنينادبيطه احمد علوان عبد هللا19871142021037109

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد ثامر نصيف جاسم19872152021015097

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي شاكر حسين عاشور19873132021009089

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيباقر هاني ناجح عبد19874122021044012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الهدى للبناتادبيابابيل مؤيد مزهر حمد19875152022047001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمسلم ابراهيم هاشم معضد19876132021034133

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد عماد عمران سعود19877142021019072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0الخارجيونادبيعبد الودود صادق مهاوش محمد19878142021400138

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية قتيبة للبنينادبيسجاد قاسم خلف كاظم19879152021004028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الثائر للبنينادبييوسف سعد زامل كاظم19880122021011049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه حسن صالح صليب19881142022133064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الفردوس للبناتادبيسالي شاكر سالم فياض19882102022090021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الجامعة للبناتادبيتبارك مثنى سلمان عبد الرحمن19883102022091008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيغفران علي مكي مزهر19884122022102078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االعتماد للبناتادبيسبأ قاسم نعيم جاسم19885142022191037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد وحيد كاظم عبيد19886112021011080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد العزيز عبد الرحمن طه محمد19887132021021026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الفوز للبناتادبيمالك اياد كاظم زبون19888132022099042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزمن حسن فالح حسين19889122022134056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية البتول للبناتادبيمنار عبدالرزاق خزعل حمادي19890112022072107

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء محمد غريب خلف19891132022070041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم صفاء فليح عبد الحسن19892142022099076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد حسين عبد الزهره ابراهيم19893152021001119

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعبد هللا محفوظ عبد هللا مطلك19894122021208025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0أعدادية الفاطميات للبناتادبينور علي سهر مشرف19895122022102094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى احمد علوان عبد هللا19896142021037213

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية البيان للبناتادبيسجى حسن عبد الهادي جهاد19897102022096059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيهارون خليل ابراهيم حمادي19898112021181130

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد ثامر طاهر جبر19899112021009003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيامجد ابراهيم اسماعيل ابراهيم19900122021206004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمرتضى محمد طالب كريم19901132021025062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى395.0الخارجياتادبيسارة عبد االمير كاظم علي19902142022401111

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحيدر احمد جاسم محمد19903122021047050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية ام البنين للبناتادبيبنين عبد االمير حبيب عباس19904132022080012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الفاروق للبناتادبيفنار محمد سيد عبيد19905102022119023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية السياب للبناتادبيتبارك احمد نعيم مفتن19906102022077006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحيدر عباس حمزة حسين19907112021027031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الشمائل للبناتادبياحالم منذر حكمت داود19908142022109001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمرتضى رعد كلو صخي19909122021044087
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمنى رحيم جبار عويد19910142022140054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي خضير حيدر شفلح19911152021002106

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء حسن جابر علوان19912132022118049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمه اياد طارق نوري19913102022098019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية المهج للبناتادبينبأ سماح جبار محسن19914142022102096

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية التعاون للبناتادبيزينب كريم غانم محسن19915112022105035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب باسم احمد سوادي19916112022076061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيميس جاسم محمد فياض19917112022215067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبييوسف جاسم محمد احمد19918112021181138

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية التضحية للبناتادبينور عبد الجبار نصيف خضير19919122022091041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيوسام محمد وهيب ناصر19920132021008157

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد هللا حيدر جاسم هادي19921102021008058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة حسين كاظم غالم19922112022076085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الزهور للبناتادبيساره ارشد وهيب جاسم19923112022078023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية التقى للبناتادبيفاطمه رباح غضبان جبار19924112022071080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس علي محسن حسين19925142021026059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية التنمية للبنينادبيحيدر احمد مهاوش داود19926262021030013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيتقي ستار عيدان كريم19927132021024017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزهراء شريف عبد هللا عجيل19928142022067068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الفراتين للبنينادبيهاشم عصام هاشم محمد19929132021042087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايات فوزي عناد ابويه19930152022055006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية المسك للبناتادبيشهد رياض كطيف نجم19931142022119030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين صفاء حسين محمد19932132021023013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمرتضى باسل عباس جعاز19933112021057076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية بلقيس للبناتادبينور الهدى آياد ضياء عبد الرزاق19934132022071078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى مزهر جابر كعيد19935142021019185

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية سومر للبناتادبيكوثر محسن خلف محسن19936142022072079

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية المناهل للبناتادبيثريا عادل فليح حسن19937132022126012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية المركزية للبناتادبيزهراء هاشم خير هللا أسد19938132022119015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية التضحية للبناتادبيسجى قحطان عدنان جواد19939122022091024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية االعتدال للبناتادبيآمنة حسين صبحي حسن19940132022077003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيياسر حاكم خضير عباس19941132021034154

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد العزيز لؤي لطيف شكور19942132021034070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمجيد فراس مجيد حميد19943112021203182

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي غازي فيصل محمد19944142021061075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية الشعب للبناتادبينور رضوان حنون عبود19945132022098164

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور الهدى محمد شرهان لفته19946142022222094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيريا اثير ناظم مصطفى19947112022061019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار حسين كريم حسين19948152021008138

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي عواد علي فهد19949142021019116

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد محمد جاسم عبود19950132021026032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي باسم صعب حمد19951142021027086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس محمد ناجي عبيد19952142021026060
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية السياب للبنينادبيالباقر جميل جبار شعالن19953112021028013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحيدره محمد رشيد كريم19954152021072081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيكرار عوده علي شايع19955132021257102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية االمال للبناتادبيساره فخري عبد محمد19956112022070040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب عدنان محمد عبد19957142022082017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الهدى للبناتادبيمروة كاظم سي مامي شيرة19958152022047089

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد فاضل جاسم مطر19959152021007015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمصطفى علوان لفته نايف19960142021061105

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد عبيد محمد صلبي19961132021001016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية عائشة للبناتادبيالزهراء احمد عباس كاظم19962142022074011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية السياب للبنينادبيسجاد اسماعيل مجر رسن19963132021030010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية التضحية للبناتادبينسرين حسن عيدان رحيمه19964122022091040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيرضا حسن جوده موسى19965112021201018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيامير مرتضى فالح حسن19966142021026016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيايمن قصي جمعه ريس19967112021011012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعثمان لؤي عاد علي19968102021027050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيزينب خليل عبد حسن19969132022115007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمريم حمزة مطلب حسين19970112022215062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية التنمية للبنينادبيمحمد محمود مهاوش داود19971262021030039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيجعفر مهدي كريم علي19972122021036005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمنتظر عماد خلف حسن19973142021019192

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد عباس علي ديوان19974122021003102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيموسى عدي حسن غيالن19975132021012136

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيامير محمد احمد عبد الكريم19976142021020007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسين صباح خلف صخيل19977122021044023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية السياب للبنينادبيكمال الدين خضير عباس محسن19978112021028101

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيذو الفقار موفق محمد صالح عبد الهادي19979142021049025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد جمال فخري فاضل19980132021015001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزهراء مطلق عوده جابر19981132022281034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيابراهيم عبد الرحمن عدنان شرهان19982142021200003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد ياس خضير زبار19983142021026108

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0ثانوية حطين للبناتادبيايالف ماجد سلمان سرحان19984142022068006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيتبارك عبد الكاظم عبيس ثويني19985141952067003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمصطفى جمعه بدن عمير19986152051018065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيهديل احمد محي محمد19987132052283044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعمار صالح محمد حسين19988112051049098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيصفا عباس خضير عباس19989122052136012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0ثانوية الصمود للبناتادبيام البنين جالل مرهج حسين19990142022101003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد كريم مراد علي19991231941185031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر سعيد هادي19992232041251386

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية األمل للبناتاحيائياية أحمد حمزة سلمان19993112042065006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية حماة للبناتاحيائيمنى ابراهيم طه هالل19994112042084175

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعقيل رزاق محمد كاظم19995272041014133
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب احمد عزم19996122042104040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرؤى عماد محمود دحو19997112042072045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية حطين للبناتاحيائيسرور وسام هاشم حسين19998132042103035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حيدر محمد عبد الرضا19999262041001126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيكاظم جاسم عبد هاشم20000232041019127

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيباسم كاظم لفته موهي20001212041058005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات لطيف فرهود دخيل20002252042170064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد رياض محمد حسون20003112041021006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر عبد احمد سالم20004172041350253

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار سامي عبد20005262042120096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد كاظم حسن مرهون20006152041010009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب فالح هادي خليفة20007262042120123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيرسول علي حسين غاوي20008232041167017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية المزاك للبنيناحيائيحسين عطيوي بادي غازي20009262041055008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزمن قاسم حسين حمد20010212042137073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس حسين فليح حسن20011222041098097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر صبار هاشم حمادي20012222041002048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية النجدين للبنيناحيائياسد حيدر عبد العباس عجه جوان20013242041063007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد نواف هادي خشان20014252041031050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائياحمد حازم يوسف جواد20015222041035004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد حبيب عيسى عليوي20016262041011004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيصالح فارس صالح جاسم20017192041012023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد حميد كريم لفته20018242041074006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيصادق رزاق فالح كيتب20019262041044022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي سالم جعفر شريف20020222041077121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره حسن فليح غيدان20021212042138090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيتبارك ناظم راضي مؤيد20022112042108025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسكينة جاسم محمد خضير20023112042215088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد حمزه نجم عبود20024232041177003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.2الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيطيبه محمد سليم محمد20025102042100075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيباقر احمد شكير عليوي20026232041251062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسجى سامي داود سليمان20027112042133035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية بردى للبناتاحيائياخالص خضر خاجي طابور20028222042163003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم فالح حسن محمد20029132042086103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيمحمد جعفر صادق عبد20030192041070050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسيف رياض ابراهيم اسماعيل20031212041052048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية االديبة للبناتاحيائينبا قاسم جبار محمد20032212042114016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحيدر أمجد عبد الحسن فتان20033242041157008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحيدر قصي هاشم خلف20034142041026066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره علوان ياور صفر20035152042047073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية نوح للبنيناحيائياحمد ستار محمد حسين20036212041053006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيبنين فواز حسين هادي20037242042130028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية النصر للبنيناحيائيفضل حاتم عبد الكاظم فضاله20038242041064039
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيليث محمود خابط حمزه20039272041011097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمنتظر احمد نوري راضي20040272041011123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس حسين عبد الرضا جبر20041222041033082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينبأ علي جبار كريم20042152042054273

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعلي حامد عبد الحمزه خوان20043242041151028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيضياء حسب هللا داود عباس20044212041245018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكريم عبد الهادي ظاهر عبد20045252041045140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيانوار عدنان جاهل كطن20046272042160035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية الحي للبناتاحيائيأيالف رحيم حامد عبيد20047262042107007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيدعاء صادق كودان شعير20048142042121017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم علي حلو خصاف20049152042047112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيفائز فايق حميد عاشور20050212041064034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية االديبة للبناتاحيائيزينب احسان فاضل محمد20051212042114004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر احمد عباس عبد20052192041007103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيمقتدى هيثم عباس حمود20053212041015012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيهند ابراهيم شاكر سحاب20054192042243072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيلقاء بشار صالح مهدي20055212042245015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمجتبى حيدر شحاذه عطا هللا20056182041006129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسفيان حازم عبيد خضير20057122041020058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي نبيل سليم محسن20058222041077144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية المعرفة للبنيناحيائيهاني شاكر ناصر عبد هللا20059192041033013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيالكرار حيدر جميل عبود20060272041001032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيمريم صفاء نصر هللا محمد20061212042151050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محسن علي صالح20062242042118070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمسلم سعد حنيت شايع20063292041153204

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشهد عالء اسماعيل عايز20064242042096117

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين فاضل رهيف مخيف20065242041034017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيابراهيم سليم كريم حسون20066232041019002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرويده جبار درع فيحان20067192042217055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبتول صباح عبود كاطع20068132042093020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحنين طارق علي ناجي20069232042271174

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآيه حميد محسن ضيدان20070132042118005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم عبد الستار مزعل خشاف20071212042110094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس حلواص كلف مطر20072262041011096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك يحيى كاظم عبد الحسن20073212042098047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيعلي حسين ماضي حسن20074252041113017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين علي طالب عباس20075222041035075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيتقي عباس حاجم حميد20076262041028015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.7اعدادية النجاح للبناتاحيائيرند احمد عبد المحسن علي20077272042060112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى غائب لفته هادي20078272041002159

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية المناهل للبناتاحيائياساور باسم محمد محمود20079132042126002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيمؤمل ماجد جاسم محمد20080242041208044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعلي مرتضى حيدر جبر20081132041034026
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد ناجي عبد الرزاق ناجي20082152041007145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايات حسن سوادي حسن20083122042090004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيبالل عبيد إبراهيم عبد هللا20084192041002015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيسيف كامل عذاب حمد20085192041002024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعبد هللا عادل حسن هجار20086242041008067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيمحمد شاكر غالم مصطفى20087132041019013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحمزه عبد الخالق عطا عبد20088132041010036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيباقر جبار مونس باشخ20089142041018023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيياسين عطاهلل احمد جاسم20090192041011139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى حازم حاكم عبد الكاظم20091272042063218

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيامير بشير عدنان خلف20092272041034013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد العالي ساجت20093222041363057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيفؤاد عبد هللا نذير سلطان20094252041157098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيانور عدنان جاهل كطن20095272041151009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيلطيف عدنان لطيف عبد هللا20096272041033029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحمزه كريم عبيد عوده20097262041012039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين احمد محسن مزعل20098122041030036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيامير رحيم مهنه كريم20099242041012005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عباس احمد عبد الواحد20100272042058185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمالك جعفر موسى عباس20101212042139197

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيهاجر جمال محمد علي20102182042374111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهدي سالم حسن محسن20103272041001342

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرغده مجيد علي حسن20104242042104062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد شامي عذاب مهدي20105242041074007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد ذنون يونس صالح20106172041018012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب حامد ورد جالي20107222042162094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيعباس عامر خضير حسين20108232041210010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيبنين ستار عبيد زرياب20109262042250262

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيبراء سامي عباس محيسن20110152042051027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين كاظم هدم20111242041013121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحامد عباس رخيص حسين20112262041152003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة حاكم شاهين جبر20113262042074091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعباس محمد عبد محمد20114182041015015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزهراء مظهر علي حسين20115212042291051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.4ثانوية الرباب للبناتاحيائياالء رحيم حنظل حيال20116262042113002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهند قيس جودر عبد اللطيف20117212042121218

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيسجى محمد نعيمه حضاف20118222042420015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد انور عبد الكريم صالح20119212041085005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم عباس محمد كاظم20120262042120195

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيعذراء عبد الغفار احمد جاسم20121122042108042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد صالح قحطان رحيم20122212041087076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي محمد وهاب احمد20123322041011011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد محمد كطوف كسار20124262041038038
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيميالد سمير جبار حسان20125132042133042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمنتظر مظلوم عبد الحسين جرميخ20126252041116069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيبركات حيدر مكي عبيد20127272042161014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيطه حسين علي جسام20128132041009019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية النصر للبناتاحيائيسحر سلمان فليح طاهر20129122042112143

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيزينب رحمن عبد الحمزة علوم20130232042187018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيهدى علي عباس حسن20131102042110115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيهاشم ياسين جبار جاسم20132232041009127

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينبأ احمد عبد الحسين عباس20133152042049090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعبد هللا حسين ظاهر حسين20134292041002090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحمزه محمد عبد هللا محيسن20135192041040032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي عبد العالي كاظم خلخال20136272041014157

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي كاظم مدلل جار هللا20137232041013054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد سالم حسين علي20138252041031027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيقاسم عزيز خلف حسون20139262041208033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى عالء عبد المنعم متعب20140192041104035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.5ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد علي ماجد خميس خضير20141262041040044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيضياء هاني شهاب كاظم20142222041311037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيهاله مهدي صالح خلف20143212042290115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف وليد طارق صفوك20144102041020189

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد حيدر حميد غنتاب20145262041010150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيهادي اكريم فتحي صباح20146172041351874

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسرى شهاب داود هاتف20147212042145097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى محمود حسن محمد20148152042044193

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمحمد هاتف محسن كاظم20149112041008038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين عيسى شحم ظاهر20150222041013046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيمنتظر محمد كاظم المي20151242041209023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيآيه اسماعيل فرحان جبر20152222042204008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر هاتف شاكر20153242041203197

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيامير سالم كحط اسماعيل20154232041227003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمصطفى صباح جاسم حافظ20155132041012131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء سالم محمد نعمه20156152042040064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسنين باسم منعم جبر20157232041002049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمرتضى كاظم عبد الزهره بدود20158242041063068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحسين علي مهدي شنيور20159262041152007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين عبد الكريم جاسم محمد علي20160212041029018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين جابر نعمه20161272041154180

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين كاظم عويد حزام20162262041014043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيماجد حميد جواد حسين20163272041003034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائياكرم طالب عبيد علوان20164262041203008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد العباس محمد20165212042098093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي سعد دهله سوادي20166262041038058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسبأ عيسى محمد علي احمد20167212042102088
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائياحمد هيثم صبحي احمد20168192041123001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيروضان عبد عبد هللا صالح20169202041020021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيميالد حامد جابر عبد20170262042120214

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيصالح عباس خضير احمد20171212041051013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد حسين غني سلمان20172112041032073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين عباس حسين عريف20173262041009036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية النصر للبناتاحيائيغيداء صالح مهدي محمد20174122042112172

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيفاطمة خالد عبد هللا خلف20175192042246088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحمزه فيصل عبد الرحمن عكوب20176252041031207

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيسجاد ضافر شهيد حبيب20177272041024043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور تحسين علي عكبايه20178132042121232

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى نعيم عقيل عبد الحسين20179182041006163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيقاسم حسين جاسم طرطير20180262041012118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيزين العابدين علي عبد الحسن عطيه20181222041306137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيمالك جاسم علي جابر20182222042203054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر حسن هادي عبد20183272041001335

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياالء اكرم عبد الصاحب حسين20184182042205012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور رافد ظاهر عليوي20185132042130062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين علي جاسم ناصر20186142041017036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد سعد صالح عبد هللا20187232041012119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسن علي فهد سالم20188142041028014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيحميد حردان حميد فرحان20189182041001004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيلميعه مكي عدنان محمد20190312042063090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الجبار حميد عباس هرس20191192041007071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.1ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي بهاء منذر رديف20192132041037060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي جاسم محمد هاشم20193272041014137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفتحي خالد فتحي عبد هللا20194172041008281

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر منديل كدر محمد20195242041010061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيأسامة خيري عباس حسين20196102041022011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيميس سليم مجيد زرزور20197242042115105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم احمد كاظم درويش20198272042059123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين خالد صبر صالح20199232041252050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيغفران مهدي حسين غضيب20200142042066073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء ياسر هاشم عواد20201142042225145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور مصطفى يحيى سالم20202102042117118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعمر جاسم محمد سلمان20203182041015021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد جابر ريحان عطيه20204192041032041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور سعد حمكه الماس20205212042178253

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيعائشه حسين سبع نصيف20206122042230104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسعد عالوي حسين عبود20207272041002081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيخالد شكر عطيه رضا20208212041009075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسجاد شاكر شنيشل بدن20209152041005060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيعذراء حسن بحر عبد هللا20210112042083052
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمصطفى راهي خفيف ماشي20211222041031137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيفؤاد مجيد خلف جواد20212212041007095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمنار علي حميد جيتوم20213262042250318

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين محيبس سلطان20214142042108121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمنتظر علي كاظم عبد هللا20215242041202138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيبيداء عباس علوان مطلك20216242042094022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمهدي علي كاظم ناهي20217262041159032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر سمير عليان خلف20218192041007108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائياحمد سعد كاظم لعيبي20219132041252006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايه رعد زيد احمد20220122042090005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه سعيد رشيد محمد20221152042054209

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيكاظم فيصل عباس حمود20222272041010135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيابو الفضل طارق صالح قدوري20223152041013003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية السياب للبناتاحيائيرجاء عدنان حمادي عبد هللا20224102042077036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك مؤيد حسن جغيده20225132042118052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد حسين علي كريم20226232041055039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيتبارك علي جبر سلمان20227142042224019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.9الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياحمد قاسم لفته حبيب20228112041045004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي حميد حسين حمزه20229232041051095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايمان عيال حميد فرحان20230182042236016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمؤمل حسين هادي حاجم20231132041012100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبدور سعدون احمد علي20232102042095013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيكاظم قاسم محمد مفتن20233262041048095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمحمد سعد مهدي مطر20234172041034012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائينور الهدى صدام حسين علي20235102042108100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيميس امين شاكر عباس20236112042067139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعبد الناصر غالب عبد الساده ذياب20237252041045103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل سلمان حمزة حسين20238242042106063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمهدي سعيد سفيح عبد هللا20239222041033171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيمرسلين محمد علي بندر20240152042053063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية السجود للبناتاحيائيانفال محمد عبد النبي عبد هللا20241142042065008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيهديل كنعان محسن حسين20242142042076160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد المهيمن باسم حمادي حسين20243192041011076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين سليم هاشم حسن20244232041019042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيبرزان فالح سعيد محمد20245262041011023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عدنان فهد فياض20246192041125006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائينور مجبل عبد احمد20247122041022117

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر سهيل مهدي حميدي20248262041038029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم كيلو عباس20249252041007307

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه الفي حمود مخلف20250192041009045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه عماد جواد بهجت20251122042107173

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حسن لفته عبود20252242041076080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب علي عبد الزهره فياض20253112042110052
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيتبارك ثامر حسين عطيه20254132042281036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيرضا محمود فنطيل عبد الحسين20255262041011072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيحيدر حسن عبد علي سالم20256282041018006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرفل حيدر جبار محسن20257112042103030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيدنيا عامر طعمة طاهر20258112042112024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين عباس غني خلف20259132041008027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيكرار صادق لطيف داير20260222041358046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيضحى جاسم محمد عداي20261112042062071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائينبراس علي سعيد علي20262212042122059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد رائد كاظم ذياب20263252041031254

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد ستار عبد بريدي20264152041005110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي جواد عبد الكاظم حمد20265222041036200

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيختام عباس صخي حمزه20266112042074023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهرة حسين مظلوم فارس20267142042076074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبه وسام محمود مهدي20268142042110174

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب ستار كاظم مطلك20269112042108051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور فراس كاظم حميدي20270112042076186

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائياحمد محمد سلمان جاسم20271112041008003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين ميثم فالح حسن20272242042220150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحيدر فاضل عباس غيالن20273142041047044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيشمس محمد بهاء الدين خليل20274102042091061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره فارس جبر عوده20275142042133044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيعلي عمار لوخ عبود20276232041287011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيزينب اسامه صيهود محمود20277212042021004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب ضياء مهدي غليم20278262042071017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير سماح حسن جبار20279252041150036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيهدى سالم ابوالهيل طعمه20280132042111105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحسين عبد علي ناجي مصيخ20281232041181022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيضحى خالد حاكم حسن20282132042100068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينور الهدى ماجد رمضان بير رضا20283142042076143

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم محمد حسين عذير20284152042045085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية يافا للبناتاحيائيغفران جاسب جبار لفته20285242042117204

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمنير احمد حسن ياسين20286122041020126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى محمد طه حسين20287252041031771

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى محمد طاهر علي20288272041001331

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمزهر صالح محمد ويس20289172041103070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيقاسم محسن نجدي حمادي20290212041058031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزمن خضير عبيس جازي20291232042093067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى رائد محمد أحمد20292132041001089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية التاجي للبنيناحيائيمحمد مهند احمد صالح20293122041010010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين اكرم عبد فيضي20294232041003025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيلؤي عايد محمد حمد20295192041019053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائييوسف عباس حيدر جبر20296132041252163
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي عباس قاسم خلف20297142041017074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعلي حسن نجم عبيد20298222041099028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور مقدام طالب كمر20299232042115189

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيماجد احمود خلف جبر20300182041277030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسن علوان حسين جباره20301212041052025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيغيث محمد مهدي غريب20302112041005084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيغدير عبد الرضا الزم حسين20303232042098150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم قاسم حسن جاري20304242042118131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيزينب قاسم محمود سرحان20305142042087014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيابراهيم ياسين جاسم حمادي20306142041064003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد الباسط عبد الصمد مد هللا محمد20307192041003040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور عيسى جار هللا عوده20308152042080351

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية األمل للبناتاحيائيهاجر علي كردي مهنه20309112042065172

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائينور الهدى حميد جعاز محيسن20310142042090106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد سراج محمد علوان20311192041021050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمحمد اياد جابر هذال20312252041030023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيوضاح جمعة ديكان سكر20313182041318034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب وسام كاظم حيدر20314152042044108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايات عماد كاظم عطية20315272042057022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائياسماء رزاق جوده جاسم20316262042092005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيحسين رضا شدهان عبد الساده20317242041159004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمسلم ناصر جاسم محمد20318262041059091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد تقي ربيع عبد االمير تقي20319272041135017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيالحسين حسن عباس علي20320112041026023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيبسمه فالح جاسم رحيمه20321152042052011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرقيه علي عادل مهدي20322142042124015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور حيدر عبد الواحد حسين20323122042112250

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياكرم عيسى جار هللا عوده20324152041011017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائياسراء فاضل طالع صطم20325132042091001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جواد كاظم هاشم20326152042046118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي سليم محسن كاظم20327242041008081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل يعقوب رحيم جعفر20328252042062403

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرانيه عبد الوهاب عبد الرزاق احمد20329312042047077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0الخارجياتاحيائيمالك رافد عبد اخليف20330152042401116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى فائق عبد االمير عباس20331122041030141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعلي مظهر ختال شريمط20332192041060033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيعال فخري سامي حسين20333122042136057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب صدام عبداالله جسام20334182042271081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينرجس عادل احمد جعفر20335142042066106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيأيه كريم قاسم رسن20336142042121002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية االمال للبناتاحيائيرواء رياض اجعيبر ادهام20337142042108056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيمالك علي هادي عباس20338112042085054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيلينا نجم حسين اسماعيل20339142042224116
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيعلي ستار سعيد كاظم20340232041049035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيباقر ناظم جوده ساجت20341262041011022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم انور خليل ابراهيم20342212042098190

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيباسم احمد جميل خلف20343212041085025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء اركان كاظم راشد20344262042088056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيغيث حسين كريم عبد هللا20345262041012116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين ناصر خلف عبيد20346262041010056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيسجاد عادل علي خضير20347262041005052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح طه احمد20348172041011083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيسجاد موسى جبار شيال20349242041209014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيفراس حسين نهير شعيوط20350142041011124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى رضا حسن صالح20351232041009115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمؤمل حيدر عبد العالي حسين20352222041018081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.9ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود سامي اسماعيل20353172041212008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس حاجم مطر عفان20354252041007179

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينه ماهر محمد جلوب20355122042105095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد عبد االمير علي20356142042136045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الحكيم ابراهيم على هللا جوير20357192041007072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيزكريا مؤيد عبود عفين20358122041024008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيايه اثير عبد الهادي باقر20359132042111010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيزهراء علي كامل لفته20360142042136030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائييوسف عصام شاكر زبيدي20361262041012170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور حسين جمال موسى20362202042118154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.5ثانوية المتميزيناحيائيعمر اسامه كامل عبد20363112041010090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمنتظر رمضان سلمان عبد20364122041030143

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيثامر ماجد محمد نايف20365322041040002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرسل عبد الرحيم عبد علي جالب20366112042110038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيحنين علي مزهر عبد الحسين20367112042111007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيكرار محمود شاكر زكيان20368122041032059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم جواد كاظم طارش20369122042105141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيغدير رحيم جاسم عبد20370112042077058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفردوس سالم عساف جياد20371192042217125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعلي ماهل كاظم شنباره20372232041172031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيافراح علي حسن محمد20373142042079004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيايه عقيل غازي جاسم20374152042080028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي باسم حسين عبد20375182041006096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه عالء حسون حسن20376122042109128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيماهر حماد عكاب عبد هللا20377192041009240

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى عبد الغني علي ابراهيم20378172041124153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحيدر يونس كامل جوحي20379142041021051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحيدر عباس جاسب لفته20380152041018015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية االمال للبناتاحيائيجوانه ثابت عبود ظاهر20381142042108035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعباس محمد علي عباس جاسم20382102041019067
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد فؤاد عبد هللا سويدان20383102041017091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.7ثانوية المتميزيناحيائيصالح ميثم جواد عبد20384132041016047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيصالح رعد عبود احمد20385212041038033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية السجى للبناتاحيائيوفاء شريف عبد الكريم خلف20386112042138038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيمريم مناضل فاضل علي20387142042114025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسمر هيثم محمد شمه20388132042118162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه احمد عوده عناد20389252042100126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية التميز للبنيناحيائيالمقداد حميد سلمان جبارة20390222041356021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي رائد شهيد احمد20391222041021106

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمنتظر كريم مطر عواد20392222041040156

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى مخلد محمد جواد حسين20393112041032087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيكاظم عامر خضر موسى20394142041030041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعبد هللا حسين علوان عبود20395152041008028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي محمد علي حسين20396142041030038

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائييسر رافد نصيف جاسم20397122042090086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيياسين طه ناهي عطيه20398142041026068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد هللا ابراهيم20399192041009316

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيموسى الكاظم محمد هاشم جواد20400132041023081

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية السياب للبنيناحيائيفياض ليث عبود فياض20401132041030062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمجتبى جاسم عبودي حسن20402132041045039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيهند كافي عواد محمد20403192042151041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين نعيم كطان صياد20404152041071120

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد جبار عبد الستار قادر20405132041030071

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0الخارجياتاحيائيزينة محمد صبحي خطاب20406132042401069

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيضحى لؤي صاحب عبد الرضا20407112042135016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم خليل احمد20408142042149024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية هند للبناتاحيائيحوراء حسين حميد حسن20409112042079025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيكرار حسين علوان عباس20410182041001018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى سالم محمد نعمة20411142041049074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي صالح حميد حسين20412142041026043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب علي محمد راضي20413122042112124

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ محمد عبد الكاظم شهف20414152042047126

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمود عبد المجيد سلمان محمد20415172041023122

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعباس علي ثامر يونس20416152041006069

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيستار شريف فنيخ ثاني20417142041030021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيامير احمد عباس عبد علي20418132041012016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيكرار مهدي عبود عبيد20419152041005094

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائياميمه حاتم عبدالكريم حمد20420122042080007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0الخارجياتاحيائيايات علي حسين هادي20421272042401022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيامنه اكرم عبد هللا محمود20422102042093002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيرهام مهدي خضير عباس20423132042119016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0الخارجياتاحيائيميالد سعد مجيد حاجم20424142042401150

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائياسيل اياد محمد اسماعيل20425132042246002

527 من 475صفحة 
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيساره فاضل محمود عليوي20426142042225163

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية حيفا للبناتاحيائينمارق عمران عبد زيد كاظم20427232042122037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفرقان ستار جبار حسان20428242042118126

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0ثانوية المنى للبناتاحيائيسهى حسان ثابت يحيى20429182042256013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء مصلح بطاح حنوش20430142042134088

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية بلد للبناتاحيائينور الهدى عيسى هراط خلف20431182042176189

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدير ضرار خليل حسن20432102042095089

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره عباس موسى علي20433132042071087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهديل رعد علي صالح20434182042392068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهاجر احمد علي كاظم20435232042093182

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك عبد الكريم قاسم عبد االمير20436232042087311

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيمريم حيدر احسان نجم20437132042096041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيصفا محمد جواد مهدي جمعه20438112042066040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبتول صادق حلو هاشم20439232042271096

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيناز نوشيروان حسين محمد20440202042331161

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرؤى محمد حسين جاسم20441232042153055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسماح حسن زاحم عدوان20442102042125022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيعذراء نعمه حسين عبود20443262042072037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيدنيا فليح حسن عكله20444232042145046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبنين هادي عبيد عواد20445222042143059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمد20446262042110025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء كريم دوحي خضر20447122042098056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيطيبة عادل شيال عبد20448222042203041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيغاده ليث زيدان حسن20449132042227009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب صادق فنجان حسين20450142042110127

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينورس حميد شالل مرار20451192042191138

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيامل ابراهيم لطيف جاسم20452142042225018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم حيدر ابراهيم محمود20453102042114047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينادين اركان قيصر ايوب20454172042247059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيملك علي مجخر ضيول20455252042059757

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيزهراء حامد عباس مهدي20456232042161002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور الهدى ظاهر كنون كاظم20457122042112247

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0الخارجياتاحيائيايه رعد جاسم راشد20458252042401021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيغفران علي فاضل علي20459172042289115

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبه سمير صالح ابراهيم20460112042067093

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسرور عمار صبيح حسين20461232042114082

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين جاسب شاكر كريم20462252042170095

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيرسل عادل احمد مزهر20463272042081041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهيرو سردار محمد علي20464202042138121

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيروان ستار جبار حسان20465242042220302

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره بهاء موسى محمد حسن20466232042142183

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيصفا محمد عبدالرزاق الفي20467192042369251

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه قاسم كاظم حمادي20468232042109020
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيسارا سردار محمد طاهر20469202042365034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء سالم هادي علي20470142042100062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه سالم عبد الحسين حمادي20471152042045025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادية جنين للبناتاحيائيعائشه سعد شعالن شكر20472192042149055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس حيدر ناصر خليل20473272042091134

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0اعدادية الهدى للبناتاحيائييقين خالد مجيد صالح20474122042106128

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينبأ مهدي نعمة كحيل20475142042132102

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0ثانوية االصالة للبناتاحيائياسيل مثنى علي حسين20476112042083007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزينب علي محيسن حسين20477122042094142

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائييسرى زكي غزاي محمد20478192042148035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائينورس محمد كامل حسين20479142042221020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيعلي رضا صبر مالح20480262041021012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه احمد حميد عبد الوهاب20481112042076017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيآيه رعد محمد حسين20482222042141009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي وليد عبود وسمي20483212041052090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعبد هللا فالح حمد غني20484112041023034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيابتهال جواد كاظم لفته20485152042080001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيسجاد رحيم حلبوص محمد20486262041014068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيساره سامي صالح محمد20487102042123035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيامنه ليث شاكر جبوري20488122042103004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيشهد محمد يونس عباس20489212042104029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى عمار عودة مطشر20490152042047134

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعائشه نزار زيدان خلف20491212042134079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيإبراهيم فاضل محمد فرحان20492192041013001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيصبا حسين خنياب سوادي20493272042056276

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد مقداد كمال عبيد20494192041021056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية البينات للبناتاحيائيرقية جبار حسن حميد20495212042116015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا جاسم20496232042115164

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد هللا مالك كاظم عباس20497262041011108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيسيف سعد ناجي عبطان20498232041009050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفرح حسين قاسم ابو الهني20499142042089054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه بالل احمد شهاب20500192042193017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسماء عبد الغفور جاسم محمد20501212042138014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيماثر جعفر عبد الحسين صافي20502212042138140

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه هاشم ريشان محمد20503132042080051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيحوراء مؤيد نزار كزار20504232042079015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه صالح عباس جاسم20505122042105013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيهدى علي احمد ويس20506102042123062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية اور المختلطةاحيائيعبد الرحيم خليفه رحيم حبيب20507212041211007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية يافا للبناتاحيائيشروق ستار سالم محمد20508132042107090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيريام حسن طلب ياسر20509112042062037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء وسام اسماعيل حبيب20510142042220061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد ناجي محمد علي20511222041003150
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء حسين محسن خيون20512122042090031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايه راضي موسى ناهي20513112042110012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيتبارك حميد كاظم حسن20514132042126013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيساره نصرت نجم عبد هللا20515212042144024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرسل اياد عبد بنيان20516262042143041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسراء وليد فتحي عبدالمهدي20517192042197002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبود مصطفى20518122041014015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد ثائر جعفر صادق20519192041021047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيايالف باسم حسين علوان20520112042083013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييقين زياد طارق خورشيد20521112042076202

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيعلياء رضا محمد علي عبد هللا20522272042056296

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمصطفى عامر عويد فريح20523132041002093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عبد الكريم20524112041200093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمه جالل جمال ابراهيم20525102042123044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية السجود للبناتاحيائيسجى عماد صكبان صالح20526142042065034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيانتصار عباس احمد كطو20527212042226005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور ناجي راشد راهي20528132042118280

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمريم ماجد طه نوري20529102042221097

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية البخاري للبنيناحيائينادر سليمان مرعي حسن20530192041106057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيمنى سلطان خميس اسماعيل20531192042194086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرنا ثامر شاكر حسن20532182042183061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيحسين لؤي يوسف جاسم20533192041013014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم عمر حسن حسين20534212042141087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيسعد جواد ابراهيم عبد20535212041007053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيحنان احمد محمد زيدان20536192042175019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية عنه للبناتاحيائيدرداء صالح حسن جابر20537192042200008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايمان جعفر داود زباله20538112042075007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية القائم للبناتاحيائيايناس خميس هالل فتحي20539192042146013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبراء محمد حمزه عبد الرضا20540232042115026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم لفته20541132042077025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيمريم احسان احمد صالح20542212042091142

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياسحاق حسين فضيل سالم20543122041020021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم اسماعيل احمد حسين20544212042097110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء راسم عبود وندي20545212042139086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيطيبة نصير جبار عبيد20546282042061029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين20547112041018116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدعاء صباح نور هللا سلمان20548212042097039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسين طالب20549212042139172

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتسنيم علي لطيف جاسم20550212042138035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسماء محمد خضير علي20551232042119008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعبد القدوس جاسم محمد حسين20552132041026014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية األمل للبناتاحيائيمريم عالء عبد الحسين عويد20553112042065157

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية االمال للبناتاحيائيحوراء زويد نادر خضير20554142042108040
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية البيان للبناتاحيائيدعاء صدام كاظم صالح20555182042246013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول هاشم نعمه جالب20556142042140023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الروابط للبناتاحيائينور جمال ناجي طراد20557192042229099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائياماني حسن هادي جاسم20558102042221013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحيدر قيس حيدر جعفر20559142041019027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد ماجد حميد صالح20560102041041011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيسجاد رائد عبد المحسن جابر20561142041011063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية فدك للبناتاحيائيمالك امير ساجت مراد20562142042070123

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائينبأ نجم عبد هللا زغير20563142042109070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعامر ستار خليل علي20564212041007060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعادل حكمت عادل محمد20565272041027036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسين علي حسون شليبه20566142041003034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزينب صدام هادي حمزه20567112042084097

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيسمية ستار محمد علوان20568112042068049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد عدنان خضير عباس20569112041016013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد اسماعيل خليل ابراهيم20570192041007003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنين صباح سعيد عبيد20571122042106028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد ستار علي فرج20572212041085010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعلي عبد علي عبد الحسن كاظم20573222041314041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيسماح قدوري سلمان جدعان20574212042146035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه بشير حامد كاظم20575262042092064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائينبا خالد جمعه عيسى20576122042096036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيسرور هادي سالم عسل20577232042305092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى عباس عبيد زكم20578262042083054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء قاسم موسى احمد20579212042160021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيضحى شهاب صبحي غزال20580112042112071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهبه محمد رشيد منهل20581112042067162

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيبراء حيدر جبار نجم20582102042137019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب اياد شهباز علي20583152042047161

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.9الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيصفا علي رزاق عباس20584102042100074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسن محمد عليوي خطار20585222041031014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد ضياء فيصل مطشر20586272041011110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيفاطمه حافظ محمد عبيد20587232042139055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيزيد سعد نجم سهيل20588112041156037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيحسين هشام ثابت حامد20589102041200015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايالف مجيد محيل خليف20590142042133006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء كرار عبد حسين20591232042116019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه محمد خلف حردان20592152042049079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمصطفى فراس ناجح حسن20593142041020045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد الهادي عيفان20594262042074095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء جاسم محمد حسين20595152042047010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيشيماء محمود جسام حسن20596102042108065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمهند جواد كاظم حمزه20597112041025065
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيرضا احمد غني ثويني20598222041053068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيفؤاد احمد زويد ردعان20599182041146030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيتبارك محمود ابراهيم محمد20600212042151016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيتبارك حازم صاحب كاظم20601142042136012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائينبراس محجوب عبدالرحيم محجوب20602122042080041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاله عمر فتيح حسين20603192042267033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد حافظ عبد االمير أمين20604132042086067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيايمن حميد مجيد مهدي20605262041009013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم هشام رسول حسين20606132042117232

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمحمود عبد هللا شاكر محمد20607142041202080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0الخارجياتاحيائيساره مهدي حنون عباس20608132042401074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية حنين للبناتاحيائيانعام قاسم جليل محسن20609132042104005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسن رحيم عبد الحسين جاسم20610222041021025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية التقى للبناتاحيائيمينا مازن عبد الرضا هوبي20611112042071105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيسجى شاكر عبد الرحيم حمدان20612132042111063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيهنادي هادي شاكر محمود20613132042077037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمصطفى حيدر جليل كريم20614142041019108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسين عبد الصمد عبد النبي مناوش20615152041007029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعباس محمد حمزه عبد هللا20616232041010057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيايات رزاق موسى طعيمه20617152042054022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسجاد احمد رويح حسن20618142041049031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيبالل قاسم عبد الكريم خميس20619212041021003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمنتظر عز الدين جبار نجم20620232041067128

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية االغراس للبناتاحيائينور محمد عاصي مهنا20621212042188026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحيدر المرتضى رحيم كاطع صالح20622152041012032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبراء محمد حسين حمزه20623182042392016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعداية المعراج للبناتاحيائييقين سعيد عباس خضير20624102042113117

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيميس حيدر مظفر محمود20625262042103050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد هللا عامر مزهر يعقوب20626212041085057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيساره علي رشيد مجيد20627132042086059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسماء جاسم محمد سدخان20628152042047011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتقى ميثم خالد مزعل20629142042134038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد20630152041071204

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسجى حسين كامل عيدان20631112042149033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب قاسم جوالن وريوش20632132042118146

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائينوره قاسم حبيب صادق20633182042205110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية العزة للبنيناحيائيحسن ماجد محمد عباس20634262041007017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره محمد عبد الواحد اسماعيل20635132042071088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمينا احمد محمود صالح20636122042106098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيضحى كريم مشكور مهدي20637102042110073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرفل محمد علي عمران20638262042108041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيايه عبد الستار عبد  الجبار مرعي20639122042020016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم محيسن عوده20640212042186019
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيريام علي عبد الحسن علوان20641132042126020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن جمعه علوان ظاهر20642102041017042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيمريم عامر عاصي جبار20643112042116032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية حنين للبناتاحيائينور صباح عبد الهادي يوري20644132042104086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية هند للبناتاحيائيهدى محمد داود حسن20645112042079077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيهبه حامد كاظم هلوس20646122042102091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائينرجس شلش صحن بدن20647282042065085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيطيبة عبد المحسن عطيه عليوي20648152042048126

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد الحسين كاظم20649112042085028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيايه صبحي امير اينه20650152042054024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين منصور غالي بدن20651122041026059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0خارجياتاحيائيريام غالم عبد هللا عباس20652192042401030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد السالم علي وهيب رشيد20653212041013069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية البيان للبناتاحيائينوره رحيم حسن كاظم20654102042096077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيعلياء رحمن داود حيدر20655102042103030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةاحيائيمحمد فاخر محسن خطوط20656282041155004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمينا رعد عبود عبد الحسين20657122042109155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه عبد جبر عيسى20658122042092025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيابراهيم سامي علي عبود20659182041149001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيزين العابدين كرم موسى حمودي20660102041026101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية النهار للبناتاحيائينور الزهراء باسم عبد االمير جاسم20661112042127063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيهاجر ياسر زهير رشيد20662132042074033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن قدوري حسين برغش20663222041002062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمجاهد يوسف ابراهيم صالح20664102041041068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية الوفاء للبنيناحيائيداود عبد الرحيم ابراهيم فتحي20665312041005004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيايهاب عبيد داود عباس20666262041012013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيالق محمد عوده سلمان20667232042126008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية االمال للبناتاحيائيبتول محمد بريسم سلمان20668142042108026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد زغير20669152042041053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيايات كاظم ثاجب عبيد20670142042066012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيصفاء حسين خضير ياس20671142042066065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيسالي جمال صيهود عبد النبي20672122042130011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيثرى حيدر عبيد ابراهيم20673122042094072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيصفا كريم سلمان عبد هلل20674142042066064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد سالم فاضل علي20675122041026146

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيرسول سعدي اسود علوان20676192041009103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين مظلوم20677262042120095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيغنيه لطيف حمد جنيد20678132042073072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيسجاد احمد مصطفى مهدي20679122041028010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفرح محمد داود راضي20680152042080286

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيمريم خلف شهاب حمد20681192042263033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم فرحان شراد20682112042102024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيموسى علي صالح طالب20683272041150140
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء رزاق علوان عبيد20684142042080021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى محمد عبد الكاظم علوان20685152042046263

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيهبه معن ناجح حسن20686142042104078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك علي عبد الحسين جبر20687142042111057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء هاشم محمد عكار20688142042110119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسين فالح حسن حسين20689262041209055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0الخارجياتاحيائيلبنى عبدالستار عيسى عبدالفتاح20690102042401069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف عبد الرحمن اسد عزيز20691152042047018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيرضا عطا هللا فراس بناي20692262041011071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعثمان نجم عبود رحيم20693212041063049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيرفل ضياء عبد عون رزيج20694232042147026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيرشا ثائر عبد جابر20695102042118040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيرواء عبدالواسع محمد خليل20696192042198027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيخديجه خالد عيسى خضير20697232042126026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياالء خالد عبد ابراهيم20698212042293007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.8الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ابراهيم محمد خلف20699102041002143

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.6االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد وليد ماهر غانم20700132041010048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي باسل سامي لطيف20701212041052071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه محمد علي هيل20702192041009048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيدانيا عبد هللا كريم خلف20703182042222010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيرسل حيدر محمد حسين عبد الوهاب20704122042117008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيمنى مكي فرج خضير20705112042105121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائياحمد عبد المنعم هندي عودة20706212041273012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيريام خضر خلف شهاب20707212042151025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد هالل خالد مذري20708262041018011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الفوز للبناتاحيائياسراء خيون جلوب حسن20709122042094007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي ضياء جبار بريج20710142041030031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم محمد عبد صالح20711132042106061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيهاجر لطيف عبد الجبار شحاذه20712132042112037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائياثمار هاشم محمد رجه20713112042062001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسراء عبد الرزاق عبد المطلب حسن20714152042046017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية البتول للبناتاحيائيصفيه نبيل سمير فخري20715112042072088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعباس سيف ضيدان جابر20716282041013019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيامداد مهند نعمه حاتم20717112041026025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن ضاري حمادي20718192041046034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيتقى اكرم صاحب شولي20719152042053015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيكاظم نزار كاظم علي20720152041009064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيفاطمه محمد فالح عبد هللا20721112042085048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم طالب غني شالكه20722142042149061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينبأ معافي رشيد محمد20723112042133064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم عماد اسماعيل دعيبل20724112042082039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية فدك للبناتاحيائيرشا محمد عبد هللا خليل20725142042070045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيايه عيسى جبير عيسى20726112042081007
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعمر علي حسين محمد20727192041021038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينسرين عبد الجبار عبد النبي شمخي20728222042143331

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية البيان للبناتاحيائيايمان حمد شناوه محمود20729102042096009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيرونق تايه سالم فرحان20730272042068083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم سوادي كاطع20731222042135113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينخيل مؤيد رحيم حسن20732142042140129

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم عالء حسين ساحل20733142042100133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين مرتضى سعيد رشيد20734152041010034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيشيماء علي كاظم مظلوم20735132042092049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنتظر علي حمد عبيد20736122041007154

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيابراهيم كريم حنون خليف20737222041358001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعمر منير عبد هللا احمد20738102041009039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيطيبه محمد جميل علي20739212042294148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيدعاء محمد ابراهيم فياض20740102042108034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين شعبان كاظم عليوي20741262042096026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيافنان مهند عزيز حسين20742122042123001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحسين عبد الكريم كاظم محيبس20743112041002011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسن احمد كريم مرهج20744142041003025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائياسل مهدي هادي عكار20745112042106004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائياحمد عباس مهدي صالح20746132041023007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعداية المعراج للبناتاحيائينسرين ابراهيم حسين غزال20747102042113095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيساره محمد صادق ابراهيم20748192042199018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم محمد عكله حنون20749152042046212

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر خلدون هادي جعفر20750132042131046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمريم عادل ماجد مرزة20751262042074113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيقيس ابراهيم عباس كريم20752212041248030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيرحمه علي لفته رويض20753152042080095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك جميل جليل مهدي20754122042107047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيبراء عادل هاتف عبيد20755122042104007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد عمر محمد ملحم20756192041007140

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسام داود سالم جاسم20757112041005023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين جعفر هدام محسن20758242041076038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاجر مسافر طامي حميد20759242042134212

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبنين علي حمد سماري20760112042110019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيفاطمة حمزه هادي كاظم20761132042092059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور عمار محمود جاسم20762112042133070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيمريم رزاق نجم عبد هللا20763212042099114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيسليمان ظافر سلمان مجيد20764212041030040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الحسين ضاحي محمد20765222041382001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين نعيم معون عوده20766222041077049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيضحى علي كاظم عطيه20767122042094167

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبكر ناهض محمد عبد هللا20768192041007036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي احمد سمير احمد20769102041026163
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيمنار ستار جبار شابث20770122042231093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيساره سلمان محمد كاظم20771112042100011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايالف جاسم حسين محمد20772142042079012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيريام ماهر سلوم صخي20773142042136026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل حاتم حسين كاظم20774232042304079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمحمد رحيم جمعة علي20775232041254051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرح صباح مهدي صالح20776112042076143

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايه جعفر فالح هميم20777152042048016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.6الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيسجاد علي حمودي شتران20778112041045025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء صاحب رزاق صالح20779132042121096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفاطمه اربعات خزعل سلمان20780112042108065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية العزة للبناتاحيائيهبه عادل حسين توفيق20781122042118074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيرياح جبار محسن فضيل20782212042217007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية االنوار للبناتاحيائينور الهدى اياد احمد علي20783122042104045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيسكينه ثائر علي حسون20784142042069041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيطيبة امين خضير حتروش20785112042083050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية القدس للبنيناحيائيسعيد حسيب سعيد هوير20786102041014030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيتقى صالح مهدي احمد20787182042146007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين حسين جليل كنيهر20788262042097023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد علي رسن حاجم20789152041011075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية جرير للبناتاحيائيرقيه عباس مطلق محمد20790122042089033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم حسن حمزه كاظم20791272042057167

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمنار عبد هللا حسين مهدي20792212042160041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيوسام اركان حرب محمد20793192041001107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيواثق عبد الحسين رحيم عبود20794232041167049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي لؤي باسم محمد رشيد20795252041031458

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي ريسان خطار سعدون20796292041002101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء خالد ابراهيم شيركه20797212042135040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.2المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه حميد محسن كاظم20798102042078150

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرتاج عبد الحسن جواد كاظم20799242042110029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيمحمد الباقر محمد عبد الحسين محمد20800212041079024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعهد احمد حميد مجيد20801312042063080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيسجاد عباس جبير طالب20802112041019012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيسالم فريح درج طلك20803192041020019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائينور الهدى صباح يوسف خضير20804102042131047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمريم سداد طارق حسن20805192042160067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء علي محسن خشكوري20806122042231048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيبروج كرامي عبدالغفور علي20807192042199005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب كاظم محمد جياد20808242042111066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا ناصر عبود20809262041011164

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء اباذر عبد النبي عبد الوهاب20810232042142131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياسراء مؤيد رحيم حجي20811142042074006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيحوراء رضا اعناد كاظم20812122042105031
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسين قاسم عبود محمد20813122041013011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيبراء جاسم عبد جاسم20814102042110016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي نصر فاضل مطلك20815132041030058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب جبار حاتم منوخ20816242042106111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية النصر للبناتاحيائيامنه احمد شاكر حمود20817122042112015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل اياد عيدان شياع20818242042120091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبتول عبد الحميد قاسم محمد20819112042074019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيريام كريم افيل كاظم20820262042108044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيتبارك حسن كاظم عبد االمير20821272042081025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيغسق مثنى خالد جميل20822212042293054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيروكان عزت حسين علي20823112041005034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيتماره خالد جمعه يوسف20824152042056024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينبأ حيدر عطيه دخان20825102042119078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء علي حسين هاشم20826122042112095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرقية علي حسين محمد20827122042090027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمقتدى فالح حسن غاجي20828282041009076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0الخارجيوناحيائيعلي الهادي جمال هادي حسين20829112041400041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمريم ذياب هاشم عباس20830102042109078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره فارس احمد كاظم20831122042106058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد هللا مخلف20832112041026132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد غازي حسين عياش20833202041003093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية النور للبنيناحيائييوسف علي زامل عصفور20834122041026191

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحيدر عباس ناجي جاسم20835122041025027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيأميره علي طعمه كمر20836232042086014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمرتضى هيثم عبد سلمان20837232041043062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيصفا توفيق محمد مهدي20838232042115121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي محمد ناصر حسين20839232041020255

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور زينب داود سلمان مطر20840152042046246

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم عالء سلوم عبد الحسين20841122042110075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى مجيد حمودي مصلح20842192041003079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيسلوان جرجيس محمود عبد هللا20843312041070065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيصفا مشرق عبد العزيز طه20844172042315084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيتبارك مجيد فيزي صالح20845182042227014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيعال االبرار مؤيد حسن صالح20846132042100082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم احمد عبد الرزاق خميس20847142042111226

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمروة علي كاظم نصار20848152042046202

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسن مهند عبد الكريم عبد الرزاق20849102041013040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمالك صالح مهدي عبد الرضا20850272042088193

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعثمان أنور عايد خلف20851322041010043

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيايمان زبير هاشم حسن20852202042365012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد رسمي مصلح فهد20853192041004052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائياسماء دحام سرحان مصلح20854192042369014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائييقين فائق جدعان محمد20855192042141049
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائياسامه فارس حمد علي20856172041195002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمشتاق خالد زعيتر خلف20857192041006069

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائينهى حقي سامي صالح20858192042247035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية هيت للبنيناحيائيسعد معاذ كريم سبتي20859192041014044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد كريم حسان علي20860192041009288

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرشا عبدالرحمن محمد مضعن20861192042188052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائييقين صباح خلف جهام20862192042132015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيعذراء رياض نعمة حمادي20863192042150033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا محمود سلمان حمد20864122041020092

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد نبهان فاضل حرحوش20865192041011118

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيبكر صديق بتال حوران20866192041003025

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمكرم روكان علي زوبع20867202041259322

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمحمد وليد عبد المجيد ابراهيم20868172041075011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيبراء احمد سليم محمد20869192041094003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي عادل سجحيل عباس20870192041071046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد الحق شاكر مصدق عبد الكريم20871232041031050

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائينور عوده رسول عبد20872112042129053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيشهد قتيبة فاضل علي20873172042293026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيايهم فرحان يونس حسن20874332041050003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيقاسم خضير حسين ترف20875242041035112

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيالتفات عبد هللا عبد زبار20876202042140011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيزكريا احمد عبد هللا فياض20877192041010020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية عدن للبنيناحيائيحذيفه علي ياسين ابراهيم20878202041084018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيمحمد سالم محمد علي20879182041054029

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمد وحيد حسين حمود20880192041028033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين عدي ثامر حمزه20881232041252056

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيحميد عبد نجم عبد هللا20882192041046011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرسل ابراهيم عداي عبدهللا20883192042197021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيالبراء وليد جاسم ويس20884192041027006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيطيبه فراس خضير جسام20885192042226087

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعبد الوهاب اكرم محمود عاصي20886112041034014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائييوسف عدنان عمر حمد امين20887202041365017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياالء قيس جبار حنو20888212042102008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى حميد فالح حسن20889192041003077

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيكاظم محمد تركي مهجهج20890232041177023

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين هادي مكطوف عبيس20891232041173048

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعلي عامر عواد جاسم20892192041006044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيسالم ضياء رحمن نعمه20893222041072069

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمود سالم يونس محمد20894172041017198

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم عباس حياوي ناصر20895252042056287

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحيدر عايد راضي بداي20896222041036115

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.9ثانوية بابل للبنيناحيائييوسف محمد عبد الجبار عبد الوهاب20897232041021137

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبان كنعان سالم علي20898182042242032
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيظاهر حبيب مسير مهنا20899292041100050

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد رحيم خليف برد20900192041015062

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد عزيز حاجم بردان20901242041013122

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعلي عادل زيد محمد20902192041031016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيحسن علي نمر يوسف20903262041160005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمازن حاتم فرحان سليمان20904192041009237

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد الهادي عدنان طلب جاسم20905192041009186

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسرى صالح عيسى محمد20906212042102093

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0الخارجيوناحيائيمحمد حسين حمادي فارس20907222041400117

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد هللا عجمي بغيل20908292042085034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل ابراهيم غضب20909192041044011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرسل عبد الكريم نجم حمود20910112042129018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيرضا هادي مروح علوان20911222041044011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيالحسن محمد فيصل عبود20912222041026003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبد هللا احمد خليفه اسماعيل20913212041033057

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيعبد الرحمن مؤيد جبير محمود20914192041070021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد هللا كعيد عبد راهي20915262041003089

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد ماهر يونس محمد20916172041023114

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حمزه محسن احمد20917252042062521

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0ثانوية راوة للبناتاحيائيمروة علي حسين ذنون20918192042145047

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيباقر فليح حسن طوفان20919292041153036

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيسبأ جمعه احمد غضيب20920192042188076

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبكر خلف عالوي حميد20921192041007035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي سعيد محسن مرهج20922242041074054

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك حيدر جبار غياض20923292042090006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيامير عقيل عباس ناصر20924252041011008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيابو الحسن حسين ربع حميد20925282041042001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد ستار جبار ضمد20926222041020083

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك احمد حسين ناصر20927222042109020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياسامه صادق جياد مناع20928192041040012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعباس حسين ناصر حسين20929232041067056

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0ثانوية المجد للبنيناحيائيامير محمد حمزه عليوي20930232041025004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحسن راضي عليوي جاسم20931242041203263

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي هدايت رمضان محمد20932202041030088

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعلي صالح حسن محمد20933202041022072

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيقاسم وناس عبد علي وادي20934242041039046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الحسن عبيد20935242041001010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد طارق حسان علي20936192041009025

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياركان فليح طوفان سلمان20937262041003012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عز الدين صديق20938202041010019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين هادي لطيف20939262041020063

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيحسام خالد جميل احمد20940192041069004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيوسام خالد احمد حمد20941172041144079
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعباس ثامر حميد عطيه20942232041033053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد قاسم محمود جاسم20943242041027124

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيمحمود نافع خلف فرحان20944192041295016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب عجاج هالل زغير20945192042217067

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا رحيم حربي دوخي20946292041153114

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحمزه جاسم زريجي حمد20947212041032009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمرتضى حسين كامل عبد20948242041018091

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمسلم عباس جواد كاظم20949252041011089

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمنتظر حيدر شالله عجة20950222041040152

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائينوره خالد عباس عبد هللا20951212042291117

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسندس طارق حمادي بدوي20952202042109049

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية جنين للبناتاحيائيأميمة ايوب تومان عبيد20953192042149002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيحازم طارق يونس محجوب20954172041020034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيأمير عليوي غالي حسن20955232041167003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيعلي جابر حمود سراج20956292041016027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيسيف الدين حبيب هاشم محمد20957232041257109

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيعمر عماد عبود منصور20958112041022013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيعماد محمد حسين عبد20959232041217016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحردان هاشم محمد اسود20960202041025021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0الخارجيوناحيائيعالء فاضل خضير غافل20961232041400091

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبشرى علي عبد الحسين علي20962212042102019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين عجيل عكش جالوغ20963222041096010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيامير ناجي حسن فراك20964222041029019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيمحمد عزيز عمر حميد20965202041365015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايمن عبد الستار جبار هالل20966192041007030

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعلي فيصل جغيبل مزهر20967292041025050

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه غالب علي عباس20968252042084574

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين ثائر عبد علي سرحان20969262041009032

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائينبا فاضل محمد عودة20970192042234057

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم فاضل عباس علي20971172041351012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية النصر للبنيناحيائيذو الفقار علي عجه جابر20972222041027040

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيحسين نوري بداي منهل20973142041203057

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحسن توفيق محسن عبيس20974232041042160

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيموسى بدر حساب فلغوص20975222041019217

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيموسى زينل سعيد عباس20976172041124161

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيبلقيس زياد تالي صالح20977192042208021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعمر فارس دلف ضاحي20978192041040062

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد حجاب ياور خورشيد20979182041009004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيديار مازن ابراهيم حسن20980212041084019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبد المنعم محمود عبد هللا فرحان20981192041071040

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيأثير علي حسين عبد20982202041259002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيقيس حسين محمد عبد هللا20983212041033086

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد دعيج دريج20984262041012073
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد التواب محمد خضير عباس20985212041005065

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسن فاضل عبد محسن20986252041009043

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيشاكر محمود مجيد حسين20987212041072006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد اقبال عزيز علي20988252041049019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائييعقوب مايح رعيد ذباح20989222041063053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعقيل رزاق طارش حياب20990222041023035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس محمد سلمان راضي20991232041172024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمود محمد هني20992212041282119

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين ظافر حبيب جواد20993232041043008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحمزة حسن كتيب خليف20994232041017046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد هادي نور حنتوش20995232041172017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعدي صدام حسين سهيل20996112041054020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الغفور نوري محمد حمودي20997212041009127

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمجتبى صالح محمد كادوري20998232041060112

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد محمد عويد حسين20999242041005071

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين سالم خليل محيل21000222041003300

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمنتظر علي ابراهيم درد21001212041033116

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى مالك حارث فرج21002232041044057

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيسجاد احمد مجيد مصيخ21003232041256052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمنتظر نزار جبار غالي21004222041021202

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين رياض خضير عباس21005242041203061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشيماء لطيف عباس جاسم21006212042098147

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائياستبرق يونس خليل ابراهيم21007322042025001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعصام وسام صبحي ناجي21008212041038055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيسمر حسب هللا داود عباس21009212042245010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه طه ياسين خضر21010212042185024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيبتول عماد ناظم ابراهيم21011212042147037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأميمة عامر علي احمد21012212042138003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياسيل صيهود سلمان محجوب21013212042140008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي عبد21014212042140192

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيوجدان طارق علي رشيد21015212042170143

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيطيبه بشار عباس حسين21016212042117034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيصنعاء عبدهللا صالح خلف21017212042157046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمروان قاسم صالح سلطان21018212041007115

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيابراهيم قاسم محمد محمود21019212041059001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمريم صفاء عبد الرسول عبد الرضا21020212042122052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائياالء سهيل راشد وسمي21021212042173005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيوفاء جبار حكيم احمد21022212042178286

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصهيب هيالن حسين علي21023212041009103

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرويده علي حنون زياره21024142042110093

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيحوراء عامر محمد فرج21025212042226016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيياسر جاسم محمد احمد21026212041059057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيفاطمه جاسم مسرهد سلمان21027212042100092
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياطياف عدنان سليمان علوي21028212042090017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياسامه سلمان ابراهيم خليل21029212041014017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيمريم ناهي عويد حمودي21030212042172064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيتماره محمود منصور حسين21031212042097027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعبد الرحمن احمد ابراهيم حسن21032212041064014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيكرار عبد الكريم حسن علي21033212041002117

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيمنار حقي اسماعيل خليل21034212042113034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيهبه ليث عبد علي21035212042120050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيهدى ابراهيم خليفه عيال21036212042157067

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعلي قحطان مهدي علي21037212041206024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية اور المختلطةاحيائيزهراء سلمان احمد عبد هللا21038212042211014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسين قيس قحطان نصيف21039212041010032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى عدي حافظ ناصر21040212042098154

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي سعد حشمت سليمان21041152041017043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيضحى عادل محمد علي21042132042112025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0الخارجياتاحيائيفاطمه يونس رضا هدو21043212042401096

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى مقداد حسن خفيف21044212041007125

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور عبد الصمد كريم خليل21045212042178256

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيرسل رشيد حسن حسون21046212042292037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء قاسم عبد حمد21047212042122013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيجاسم ضاري سرحان احمد21048212041037002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيآيات حسين علي محمود21049212042292013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية االمال للبناتاحيائيهدى مهنى فرحان حميد21050212042153053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيدعاء سالم حسين زناد21051212042184008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب ماهر منعم محمد21052202042180065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيسيف ثامر نصيف جاسم21053142041203088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعامر احمد خميس جميل21054212041065055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيعلي حميد تحسين رشيد21055212041222017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهبه قيس قحطان نصيف21056212042148085

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد محمد مصلح ظاهر21057212042098142

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء سلمان مهدي جواد21058212042156030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيايالف احمد فارس لطيف21059212042139029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائينهى حسين ناصر شريجي21060142042121046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيهديل اياد خليل ابراهيم21061132042074034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي شهاب احمد ذياب21062212041013088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيهدى فراس داود سلمان21063142042145281

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد حيدر اكرم وهاب21064132041030076

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب حميد يعقوب يوسف21065212042185035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيفاروق سعد حسين ناصر21066212041023067

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيحوراء احمد فخري شهاب21067212042117012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياسيل طالب محمد عبد21068212042121012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرونق ماجد رشيد رحمان21069212042125030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيسطوان منذر كريم محمد21070212041054055
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحيدر وليد حامد تفاح21071142041047049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة احسان علي جاسم21072212042138126

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهبه اسعد صالح رضا21073212042142058

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيامال ناصر علوان كتاب21074212042172009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينب قاسم محمد جاسم21075212042109043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عامر صادق اسماعيل21076212042160033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيميس طارق مهدي عنيفص21077212042138148

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسين عقيل حسين نغيمي21078152041008014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء كمال حميد كاظم21079212042121093

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد مولود حسين غيدان21080212041033106

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائياالء محمد سعد جاسم21081212042257002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة كريم موسى مزبان21082212042138131

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد حامد محمود خلف21083212041022047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعثمان حسين علي عباس21084132041004030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيمريم حافظ محمود رشيد21085212042146065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد قاسم صالح مهدي21086212041016008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيمصطفى ماهر عاصي هادي21087322041060077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهدى محيي عرنوص فليح21088212042121211

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيبيداء موفق سعود ظاهر21089212042121039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيآيه احمد عبد االمير سلوم21090132042121003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك رياض شهاب عواد21091212042138027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيفاطمة عدي عباس حمادي21092132042133038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين محمد علي تقي زين العابدين21093202041001063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفرح حسن خلف حسن21094212042090142

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم باسم محمود سداد21095212042138142

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيأماني مزاحم حاتم محمد21096212042165002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيانس عبد الستار سلمان طه21097102041017016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد ناجد عبد هللا خلف21098122041026160

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيفردوس فارس محسن سعيد21099212042146062

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب عمار عباس حسين21100212042117027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية المودة للبناتاحيائيهبه صالح حسن عباس21101212042132056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهند وهيب محمد ناصر21102212042098247

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيايمن قاسم رحيم سبع21103212041087016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيمروان كريم وهيب شباط21104212041072011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعبد هللا محمد شعبان طويب21105132041012071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيامنه توفيق جدوع نصر هللا21106212042226003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائياسيل سرحان عواد داود21107212042099017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد ياس كريم ياسين21108212041004057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد فؤاد محمد خميس21109212041038076

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى عائد لعيبي شرهان21110142042145169

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيريام حسين راهي عبد هللا21111132042111043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مجيد سلمان خلف21112212042117022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيضحى فاضل رشيد صيهود21113212042104032
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهاجر سعد صندل عبد اللطيف21114212042147149

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحوراء محمد جساس منخي21115212042152009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعذراء سامي علي حسن21116212042090127

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرنده حسن علي حسين21117132042093054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيهبه وسام سامي كاظم21118212042091177

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائينور عدنان نجم علي21119212042103071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر احمد ابراهيم صالح21120212041005110

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيشيماء مهدي عبد هللا محيميد21121132042092050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيآالء عدنان بالسم احمد21122212042147004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمود علي خليل ابراهيم21123212041010098

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية المروة للبناتاحيائيهبه منصور محمد رحيم21124212042158048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية العزة للبناتاحيائينبا عماد عبد عبد الحسين21125112042060026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياماني وسام حازم ابراهيم21126212042121016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائينور جاسم محمد داود21127212042109087

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيمنصور صادق عبد الرحمن عليوي21128212041037037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيفؤاد صالح سليم عمر21129212041084038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائييوسف مهدي احمد كطو21130212041226025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية بابل للبناتاحيائينهله علي رشيد مجيد21131212042141095

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسين فاضل ولي نادر21132212041034028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائياحمد محمد غايب ديمي21133212041031001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياسماء نذير ياس فرحان21134212042134009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب اسماعيل خليل محمد21135212042126032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء مقداد عبد بولي21136212042138074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيشروق عادل صالح جسام21137212042146039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيطيبه رباح معيوف طلب21138132042111072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيرسل احمد عطوان ظاهر21139212042099047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعمر محمد راضي ابراهيم21140212041206026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائينبأ سالم منصور حسين21141212042292088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيعبد العزيز خميس ابراهيم عبد هللا21142202041257013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد مازن محمد صالح21143212041065113

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمريم محمد سامي حسين21144212042153046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايه صباح شكر عطيه21145212042178038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيكاظم محمود لطيف جاسم21146212041003133

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيضحى هيثم قادر عليوي21147212042144035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد سالم محمد خليفه21148212041003146

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيجنان باسم علي مرعيد21149212042100031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا سيد غني معروف21150212041278110

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعلي ستار كريم علي21151212041272180

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد يوسف رشيد محمد21152182041381057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائياحمد متعب يحيى احمد21153212041030010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيعذراء علي حسين زناد21154212042184011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية البشير للبنيناحيائيمحمد قاسم كريم حسين21155142041036039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائياماني مبجل طارق صبري21156212042094017
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيهدى حسنين انور فاضل21157132042281156

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتقى قاسم حمادة اسماعيل21158212042178062

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب عبد الحسين علوان حميد21159212042170070

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايه ناجح محي مربط21160212042091041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيصفا سعد عبودي كاظم21161212042137111

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياية رشيد هاشم محمود21162212042091029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد هللا شهاب21163212041039037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيرسل خليل صالح اسماعيل21164212042157032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيتقى جاسم عبد هللا شهاب21165212042151017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمصطفى حكمت علي هادي21166212041282113

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعمر عباس ثابت نعمان21167212041065082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب عباس خلف حسن21168212042150021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيهمام خليل محجوب حميد21169212041012139

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيليث رباح كريم جاسم21170212041054119

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية االمال للبناتاحيائيربا وسام حسين محمود21171212042153011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية روناكي للبناتاحيائيزهراء محمد عبد المنعم ابراهيم21172322042032004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيرسل ثاير احمد محمد21173212042145042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمنتظر عباس حيدر جبر21174132041034040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية القدس للبناتاحيائيختام جواد كاظم حبيتر21175212042110023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمثنى محي الدين لفتة برغش21176212041022044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر صادق عبد اللطيف جاسم21177212041029026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية االمال للبناتاحيائيسرى صفاء الدين سعدون جميل21178212042153022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية القدس للبناتاحيائيشيماء فاضل طارق عبد21179212042110069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيأحمد جبار سعيد سلمان21180112041026001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيتقى طه حميد ياسين21181212042094041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحيدر جاسم محمد خلف21182212041052038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمحمد جمعه حميد عزاوي21183212041084042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبد العظيم زيد زيدان خليفه21184212041037012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعمر موفق رحيم فرج21185212041033081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى صباح علي حسين21186212041012128

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية نوح للبنيناحيائيمحمد محمود علي خلف21187212041053059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك حليم ابراهيم محمد21188212042102023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعلي عباس حميد احمد21189202041051018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيوليد هاشم حسن علوان21190212041038097

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياستبرق حسين نعمة طريد21191132042105001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينور حسام احمد حسن21192212042170135

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي احمد عطا هللا مخلف21193212041014089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمسلم طالب صالح كريم21194142041048106

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائياحمد عماد صالح حبيب21195212041282012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياميمة فالح برع حسن21196212042120014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيهاجر علي فاضل مبارك21197212042117051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائينبهان مصلح مرهون مشعان21198202041051036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيهند جبار سحاب مطر21199212042201015

527 من 493صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيشهلة ناظم جبار محمود21200212042201008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيايمن عباس حاتم داود21201212041002024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد مهند فخري شفيق21202192041021057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياية اياد غانم حمد21203212042137019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائياسحاق هيثم احمد عباس21204212041222004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائييوسف حسين كريم رستم21205182041135047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياحمد شهاب احمد عارف21206232041251019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيغسان كاظم عبد الهادي جواد21207212041273060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرونق ستار عبد حمد21208212042137072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيمصطفى بندر عدنان محمد21209212041276031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيمصطفى خالد ظاهر زيدان21210212041039057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيشهد ياسين خضير عباس21211212042291073

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيياد شيرزاد فؤاد حسين21212202041308036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينور فائز محمد سالم حمودي21213172042299073

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيحسين ثاير هادي جاسم21214212041085031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيايه طالل صالح مهدي21215212042148002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية الحسام للبنيناحيائياحمد علي مظهور محمود21216212041070004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه خضير نايف محمد21217272042088169

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيفاضل داود فاضل سلوم21218212041065088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياكرم عبد الحسين عباس نصيف21219212041003024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايه محمد علي عباس21220212042147035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيفواز حميد راشد مضروب21221212041352015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيسالم ذياب كردي مهدي21222212041034040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيثريا عبد السالم حامد محمد21223112042218020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيسعدون شهاب حمد صالح21224212041043018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء سالم محسن جاسم21225212042170055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيصالح ناجي عويد نعمه21226222041302034

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيساره رزوقي وهيب احمد21227212042103039

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين احيائييوسف قهرمان احمد محمد21228202041301036

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد ميسر علي مصطفى21229172041351740

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمصطفى عدنان احمد عبد21230142041048113

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصطفى عباس علي صيهود21231212041038086

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيخطاب فياض صالح محمد21232212041084018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد حسين جميل حمو21233172041124070

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد جمال حمد صالح21234202041026012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيانور امين قولو خلو21235332041052007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد الرحمن هادي صالح خميس21236212041010051

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيمحمد جاسم ساهي علي21237212041225033

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيعبد هللا صباح غزاي كاظم21238112041042040

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعالء عماد عبود أبراهيم21239212041085060

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد كريم عبد الزهرة بطي21240212041008098

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم ولي عبد الجبار21241212041062053

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائياالء رزكار ابراهيم اسماعيل21242202042334035
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعمر اياد شعبان طويب21243132041012091

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيصهيب مشتاق طالب عبد21244212041023037

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا بالسم ياسين ابراهيم21245212041009136

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائياحمد علي جوهر شريف21246202041303028

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيابراهيم احمد محمد زيدان21247212041085001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين علي حسين جمعة21248212041005044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد هللا عاشور صادق حسين21249182041035065

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمؤيد عبد القادر جاسم محمد21250212041054121

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد محمود خضير خلف21251212041038009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيالمرتضى علي باكيت منهل21252222041077016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيفاضل عباس كريم كشاش21253222041031104

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية النضال للبنيناحيائيشعيب عبد الهادي حسن مهدي21254212041029032

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيعلي عدنان محمد عبهول21255142041203142

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيتقى باسم محمد حمودي21256212042103021

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيهديل ناظم عبد هللا شناوه21257212042125079

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيفرح غازي احمد ابراهيم21258212042021010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيايالف يحيى ياسين عباس21259212042165017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0الخارجياتاحيائيعذراء عماد عليوي اسماعيل21260212042401081

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية العراقية للبناتاحيائياالء عبد هللا كاظم علوان21261212042139020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك طه خزعل رشيد21262212042178054

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيلقاء رعد مجول محمد21263212042290091

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيهدى حازم ياسين ضاحي21264212042126069

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة حسن محمود اسماعيل21265212042102115

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمه حسيب جواد عبد هللا21266212042133051

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء عباس عبد الواحد جاسم21267212042122012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيساره عامر جواد خلف21268212042125044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينوره حسين علي حسن21269212042178258

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيوداد شهاب شكور حسن21270212042176048

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور قحطان سلمان محجوب21271212042140245

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه عبدعلي عبد عويد21272212042113031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيمريم ستار شهاب ابراهيم21273212042145138

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب خليل عواد حسين21274202042154039

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0ثانوية سارة للبناتاحيائيداليا عبد المناف محمد شفيق عبد الغفور21275212042123020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيايناس حميد حمه كريم21276322042020011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيزهراء محمد علي حمزه21277172042173007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيعبير طه محي جواد21278212042144038

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيآيه طالل دلو حجي21279212042183007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيسجى دريد سلمان خطاب21280322042020031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائياشواق محيه علي قادر21281212042109013

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0ثانوية عتبة للبناتاحيائينبأ هادي كاظم شهاب21282212042167035

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعبير ستار حسن صعب21283202042235007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيزينب عبد الباقي عبد هللا سبع21284212042257012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياماني محسن توفيق علي21285212042293008
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيصابرين بدري هادي نجم21286212042139144

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيآيه سلمان حميد عثمان21287212042245003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى507.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيياسمين محمود محمد ابراهيم21288212042144061

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى507.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياسراء عامر اشكفتي كاظم21289212042120003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيلطيفه خالد عبد الكريم جميل21290212042257019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيبتول عارف عدنان رشيد21291182042203019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيختام ثعبان خليل ابراهيم21292212042090050

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزهراء ناصر عواد تركان21293212042091081

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيميامي اكرم عبد هللا محمد21294182042394027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيرسل علي فاضل حسين21295212042145043

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0الخارجياتاحيائيفاطمة رعد ياسين غضبان21296212042401089

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيميالد خالد غيدان خلف21297212042091151

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيديانا شكر محمود جواد21298212042109028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيعمار طالب جميل دشر21299221941016017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر علوان جعاز21300221942414091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيسراج سمير لفته حفظي21301262041209085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغدير علي زعالن عباس21302262042132173

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيغدير نعيم ثجيل عواد21303222042064025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء شهيد موسى خضر21304262042103023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء صادق عطوان مهذول21305262042103024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيهدى علي نواط كلف21306262042137019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء عباس خضير عكله21307112042077025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائييقين عدنان خير هللا خريبط21308222042394091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعباس طالب صليبي صالح21309262041205048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسين رشاد مهدي عالوي21310222041065023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسماء عمار صبار عسكر21311222042204015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيام البنين سالم مهدي عباس21312232042271049

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيختام خلف بريج حسين21313222042175061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينرجس محمد مزيد غليم21314262042132224

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية العدل المختلطةاحيائيحوراء صاحب وناس حسون21315242042161002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيندى حسين محمد كاظم21316262042120225

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد فالح كماد شكاحي21317222041033016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينور مزهر حسين خليف21318262042250233

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء رياض اسماعيل عذاب21319222042175100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية الغدير للبناتاحيائينور الهدى عباس عبد كاظم21320262042086172

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيسبأ قاسم حميد عاشور21321262042251074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمه عبد زاير بداي21322112042116028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرند عدنان عبد المطلب كشكول21323262042108043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب حميد كافي عوده21324222042190111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيرتاج اياد سلطان برهان21325262042096045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب يحيى زامل عذاب21326262042132142

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمهدي صاحب عبد الواحد ضاحي21327242041074088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزيد جاسم محمد علي عيسى21328252041205079
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد محسن جاسم عبد النبي21329242041008110

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيماهر عالوي عبد فرحان21330262041020053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0ثانوية العدل المختلطةاحيائياسراء عبد الحمزه سرحان طويرش21331242042161001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيجاسم غازي جاسم سالمه21332242041039013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيسجى ابراهيم جاسم روسي21333262042145012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب عبد االله شريف محسن21334262042102075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة عباس محمود حسين21335242042119137

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية النور للبناتاحيائيجنات حسين حشف نجم21336222042156063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم شنو نعمه21337252041044431

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعقيل عباس حسين عواد21338262041022087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيمريم عبد سايب عكار21339262042081046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي كريم حاكم اسماعيل21340262041018065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد هللا فزع دهله21341222042393055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمنتظر علي حسين سنوح21342222041031146

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيمالك جليل خضر مجبي21343222042178138

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم احيائياحمد خير هللا خميس كسار21344222041228001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب فالح حسن شريف21345262042087081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيعذراء حسين غانم عادي21346262042087098

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمه عمار قاسم حسن21347262042085049

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس حسين جياد عبيس21348232042304204

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيآيات ناجي كاظم عبود21349262042102007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيحوراء حسن قند منصور21350262042100016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد شهاب حمد21351262042080136

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عماد كامل عويز21352222042393081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب خليل ضاحي محمد21353262042132124

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبراء محمد عبد الجليل ضامن21354262042097019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى العيبي فرحان عطيه21355262042088105

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيانفال ابراهيم حياوي لطيف21356262042132019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي حسن علي كوره21357222041031081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمرتضى محسن محمد عجوب21358222041031131

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء عادل كاظم صخي21359222042156075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب حميد مهاوش روضان21360262042080086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي زوير سريع21361222042117031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدالل حاكم حسين هيلون21362252042062359

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيغسق حاكم نوار عبد الواحد21363262042087104

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيختام كريم عوده كاظم21364262042092031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى علي مريح عوفي21365262041019051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمنار حسين نعيم دهيرب21366222042166026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية المودة للبناتاحيائيايه عالء جابر علي21367262042078005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائينور الهدى مصطفى محمد راضي21368262042093057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية الحي للبناتاحيائيساره أسعد جميل عيسى21369262042107102

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد عباس حسين عبود21370262041012007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيتقي عزيز خلف لفته21371262041028016
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد جاسم محمد حنش21372222041017003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمنار قحطان سلمان رشاد21373262042104151

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيموج منذر جابر كريم21374262042092075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائييعقوب عباس احمد مخلف21375262041014160

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيسجاد حامد عنيد محمود21376262041027057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائياكرم محمد افليح حسن21377262041027009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء فيصل مزعل والي21378222042413025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيسجى جاسم محمود كاظم21379262042096114

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرقيه زيدان خليف هدمول21380262042074046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيمريم امين حمزة علي21381222042425032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيجواد كاظم حاشوش فرهود21382262041033019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه عامر محيسن حبش21383262042087110

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتجى محسن مغير مشرف21384222041098178

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء طارق دعدوش خليف21385262042120092

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمرتضى خالد عبد الواحد كاظم21386222041051109

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء حسين جبار خنفر21387262042107066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيصادق حاكم عبود هميد21388222041031051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعلي عنيد نعيمه موزان21389262041152024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين محمد صاحب حسين21390262042086033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه عاصم عبد الواحد جواد21391262042104131

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن رستم صكبان حسين21392162041039006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحمزه محمد حنون كاظم21393222041053056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب عبد الحسن عوض منخي21394222042167038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمصطفى مطر طراد حزام21395232041186023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسين رضا علي محمد21396262041020012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير نعمان عبد الجبار كاظم21397222042103203

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيرسول كاظم حميدي سفيح21398222041098067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد باسم عبيد مايود21399262041027121

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكرار حسين خوين مجهم21400222041098148

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية جصان للبناتاحيائيآيات محمد كريم محمد21401262042071002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسين كاظم عبود21402232041282109

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد سمير رضيو ناهي21403262041009119

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية النضال للبناتاحيائيتقى محمد رزق طالب21404282042050015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشهد سالم كامل مهنه21405262042132162

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر سامي فاضل جبر21406262041005043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتقى كمر علوان رسن21407262042116012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيعذراء كامل فالح زوير21408262042250164

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحاتم كريم ملحم علي21409222041065014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيعقيل كريم ملحم علي21410222041065058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيقحطان محمد عاصي راهي21411262041159022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزينب رحيم كاظم تايه21412232042149029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائييونس غالب سمير عبد21413222041098216

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحمزه محمد رشيد عمير21414262041044015
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيود شمخي جبر عرمان21415222042141270

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب فاضل عبد هللا سلطان21416222042172086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبتول هالل خضير عويد21417222042424018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيواثق حسين صلبوخ عبود21418222041051126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيضحى ياسر بدر شمخي21419222042274011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسن عبد العالي عباس21420222041040125

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي جواد عباس21421222042141137

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد قاسم ساجت سلمان21422262041027126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيزهير عبد الحسين ناصر حسين21423222041053069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد المهدي عبيد21424242042191031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيعباس غانم طالب جاسم21425222041049024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء وسام هاشم حريبي21426262042116030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حيدر محمود شاكر21427222042103050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينور الهدى عباس جابر كماز21428222042311093

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياسيل خالد جوده بديح21429222042141020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى سالم رحم عبد21430242041008119

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمنتظر عائد شناتي محمد21431152041008072

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيحسين عدنان علي حسين21432232041066010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيريا الدره مؤيد حسين علي21433172042231131

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمصطفى محمد جياد مظلوم21434262041155066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد عويد جابر شكبان21435222041053163

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين كريم حسين21436222041020087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء زيد حسين معيتيج21437262042132099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيسامر قاسم عبد الكاظم سالم21438232041001039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين راشد شيال نوري21439262041010040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمسلم سعيد دنيف شريف21440162041084116

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيليث عبد الحسين ديان شناو21441262041028094

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكرار حازم حسن عطيه21442262041011142

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين بشير شراد عبد الحسين21443222042413017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك خير هللا عباس خضر21444262042088044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيعذراء خضير عباس صبيح21445262042106077

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير جهادي حمادي سلمان21446252041044051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم جاسم21447222041096026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحيدر محمد هاشم هميم21448262041209066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمصطفى معلك بخيت سرحان21449222041095059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيزهراء عامر عبد الساده شاهر21450272042070046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيابراهيم نعيم عجيل حنوش21451262041002001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيروان حسن شريف راضي21452222042161044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك علي كامل عبيد21453232042115037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمالك رائد حسين سدخان21454262041002071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيعلي حسين حياوي حمود21455222041309025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيسجاد فاضل عبد الحسن عطشان21456222041274023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائييعقوب راضي ثجيل كاظم21457222041077205
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين كريم كاطع روضان21458222041091057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الخضر عامر مهاوش21459222041096063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد حميد نوير21460222042393037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيميساء لهمود مسير حمادي21461222042132062

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحوراء علي كاظم حسين21462272042095040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الشموس للبناتاحيائينور الهدى خليل ابراهيم عبد21463232042101078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياالء ضياء حبيب عويد21464232042271046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد قاسم حمزه حمود21465222041029009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيموسى عمار موسى مدب21466272041002186

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشمم عبيد عنيد زعل21467222042414159

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم فاضل جاسم توفيق21468262042119090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهب رفيق عطشان مزهر21469222042103185

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايات رحيم مطر محمد21470222042117009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية السالم للبنيناحيائيامير ناصر بديوي الكين21471222041013013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياثير لفتة هليل طرفة21472242041203002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية القدس للبناتاحيائيساره فاضل باقر ياسين21473262042104101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيامير حسن ميراوي عبد الزهره21474252041209003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية أور للبناتاحيائيبنين صاحب علي مهدي21475222042154027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائييونس طاهر صاحب ابو السود21476232041250065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمرتضى محمد كامل عبد21477242041063069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمصطفى مزهر عبيد زبون21478262041202111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزينب كريم عبيد عسكر21479222042435014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعيسى عيد مسلم خلف21480222041306280

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيادهم فرج كمر ادهم21481292041007026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائياحمد علي غالب بدوي21482222041054007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد صادق اشنين غانم21483152041017057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين خاين جهيل رويعي21484242041010037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي سالم عوده عبيد21485222041019120

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي فاضل حسين عبد هللا21486272041009082

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيعامر كريم سعدون راشد21487262041020023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ حسن خليف موسى21488262042097101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.9ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيهدى كامل حسن خليف21489222042421126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعلي حسين جبير عامر21490292041153126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعبد هللا نعيم عبد ساجت21491262041009080

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفرح قاسم كريم محمد علي21492212042140202

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرسل فاضل عباس علوان21493272042058099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي عدنان رحم سلمان21494222041031091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيسيف علي شناوة حسين21495222041039059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيآيات رعد صالح منصور21496142042191001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم بدر نعمة21497222041099040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين سلمان غالي فرهود21498222041045009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيغسان جوده خضير ناصر21499112041151039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم عبد هللا دبيس21500222042437010
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينور الهدى سالم قاسم فالح21501262042100054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيتبارك نعمه كاظم مونس21502222042132018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيبتول علي جاسم نويح21503262042081009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيعال عبد الخالق ياسر كريم21504222042139171

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمرتضى حاكم حسين عذافة21505222041018105

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيكرار عبد الوهاب محمد ابراهيم21506232041066036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتبارك احمد حسن هادي21507242042103023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي راضي نعيش بريج21508222041031086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيضياء عماري كامل ثويني21509292041153103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيجعفر سلمان لفلوف سلمان21510262041159006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمرتضى حسين والي حسون21511242041012054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء ماجد جبار رهيف21512262042107086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيمحمد علي عباس كاظم21513232041199022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمرتضى عبد دنبوس بحبوح21514222041033154

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية النصر للبنيناحيائيعباس نصار عاجل نصيف21515222041027052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعبد العظيم يحيى كامل يونس21516172041364034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيساره شالل نعيم منذور21517262042108066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمحمد حسون بجاي عبد العباس21518242041202115

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمحمد رائد فليح حسن21519142041201035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيسجى عيدان خضير جابر21520262042144053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائياسراء جلوب سلطان غبن21521262042251005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء ياسين مغير21522262042144039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيسجى باقر محمد جاسم21523262042074076

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين صدام محسن علي21524262041012028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيهبه حسن علوان خليف21525262042142017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيايوب داود سلمان موزر21526232041181008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمؤمل رسول حسن مهدي21527272041008077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمنتظر رسول حسن مهدي21528272041154194

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزينب قصي سعدي ناهي21529262042251033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيرواء طالب حسن عليوي21530262042126038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياسراء مهدي صالح عويد21531262042120004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا مجيد هادي جبار21532272041014127

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي صفاء فجر كاظم21533142041019073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك ايناس عبد العباس كاظم21534232042115035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى ناصر حسين عطش21535252041031776

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمرتضى حازم عيسى حمزه21536232041014116

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمرتضى ثائر كامل عباس21537232041051157

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامجد مشتاق عبد هللا ثامر21538222041002040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيساره وسام مرشد عواد21539262042251036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد حمزه غالي حبيب21540242041003225

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزهراء شمران عبد ساجت21541162042209034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات نجم عبد هللا سمير21542262042083011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيدعاء ناصر حامد عبيس21543232042153053
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد سالم محمد ياسين21544242041035135

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين كريم كاظم جبار21545242041011027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيذكرى حميد عباس برمي21546222042420006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ ليث شاكر محمود21547142042111260

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيحوراء احمد خليل ابراهيم21548272042072020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمحمد محسن شنيار جخيور21549222041065087

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزينب صالح هادي جبار21550132042077017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد حسين شاهر زغير21551222041010060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكريم يحيى كريم عواد21552222041010147

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي فراس نوري محمدحسين21553232041007131

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0ثانوية العفاف للبناتاحيائياسراء حسين خشم لفته21554242042130001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينجالء صاحب فانوس راشد21555262042083104

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائييعلى علي عبد اسماعيل عبد21556232042088526

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعباس بشير حسن جارهللا21557222041076040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمرتضى احمد ناجي عبد هللا21558262041012147

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد ناصر عبد الحسين حمد21559222041033018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسن سليم ابراهيم جاسم21560132041005016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيسجى قاسم علوان محيسن21561232042092148

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد عادل كاظم صخي21562222041002133

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى حسن علي حسين21563152041010104

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي جاسم هامل داود21564262041001118

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسجاد نعيم جبير راضي21565262041022066

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائياحمد عبد يونس خلف21566172041369003

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمرتضى اسماعيل ياور حمه ويس21567142041027067

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيراشد عايد محمد عباس21568232041032017

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد سليم عبد حسن21569272041005144

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي جبار ناهي كريم21570262041010113

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحميد ثامر داشي جابر21571222041027033

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيكرار احمد جاسب عليوي21572262041059076

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي احمد عمر عبد الزهرة21573142041023038

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية السدة للبنيناحيائيكاظم عماد كاظم تين21574232041016060

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس محمد حسن كاظم21575232041172023

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهبة عادل حسين نعيمة21576262042074133

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائينور الهدى ياسين محسن حسين21577262042079030

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيقطر الندى صاحب حميد عزيز21578222042434013

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور فاضل خليل عبد21579252042100520

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمنتهى هادي موسى ياسر21580262042074116

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيعذراء محيل نفل كاظم21581262042112018

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات حسين ادنان كاطع21582232042119016

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء طه جوده كاظم21583232042271309

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عدنان براك عبيد21584232042088102

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيوفاء حميد كريم عبد21585272042067112

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد ساير21586242042114204
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء ثائر محسن عبيد21587232042127042

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب عباس حسن علي21588222042147042

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيضحى حسين شلتاغ عبيد21589272042160282

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسجى جزاع كردي حمد21590192042159050

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايه فؤاد زرزور محان21591242042149018

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتمارا رشيد محيل رحيمه21592222042164019

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب تحسين طعيمه عبدول21593222042311050

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشة سالم حسين محمد21594172042286189

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرقيه قاسم زيدان عجاج21595262042116019

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى502.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمالك عبد الحسين ناصر حسين21596222042141224

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى502.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرجاء علي محمد عباس21597212042100043

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى502.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبد الكاظم جاسم21598232042089105

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى502.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبشرى شالل مدلول حمزه21599242042134032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد جمال مال هللا عبد هللا21600172041016045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى555.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الخالق مثنى ناجي مهدي21601122041022049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمصطفى محمد راضي ابراهيم21602262041155067

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ ثامر عبد هللا كاظم21603122042106100

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيعدنان ضامر مطلك هالل21604182041318019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيحسين حميد رشيد ابراهيم21605102041016016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائياساور مثنى فرحان علي21606102042097004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيآيه فالح حسن علوان21607102042097001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينه غسان احمد جاسم21608122042106053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى علي محمد حيدر21609122041030140

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد حازم شاحوذ جاسم21610172041147034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيتمارا خالد كامل عباس21611122042113009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد صباح عرار رجل21612212041008006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء محمد صالح حسن علي21613172042237072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيدعاء علي جسام جبر21614262042138007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيكاظم غالب كاظم سلطان21615272041013085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين علوان21616252041044120

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيحسن احمد فتحي حسين21617172041067010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية بابل للبناتاحيائيايمان وليد فالح حسن21618212042141012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمجول خالد اسماعيل علي21619212041051029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعامر صادق فهد متعب21620292041007171

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياسماء حميد حمزه كصاد21621242042169007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيكاظم ناجي حسين صكر21622222041036251

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس خليل اسماعيل21623232041257198

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهد واثق فليح جهاد21624272042058222

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى544.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد نصر ابراهيم جواد21625122041022092

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيفاضل عباس رشيد جياد21626252041001205

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية كوثى للبناتاحيائياسيل عبد االمير نجم شهاب21627232042305010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد محمد عبد مناف حسن21628172041080019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيهبه محمد سامي حسن21629122042082043
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياياد حميد ادهم يونس21630172041178013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيسجاد غفور نوري رضا21631172041068027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمكرم احمد ناجي مهدي21632122041022114

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد سرحان لهمود سرحان21633172041112063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيعال امين جبار مسير21634222042321250

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيكرار مهدي كريم عتيج21635232041231017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد صادق خشمان فرحان21636192041341166

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحسن ناظم جساس منخي21637142041174010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية المهج للبناتاحيائيحوراء حسين جوده عطيه21638142042102011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء عطيه كاظم شيحان21639242042102144

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائياحمد واثق سالم مرزوك21640212041042003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر رحم كاظم21641252042108206

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسجى معلى فؤاد عبدالرزاق21642182042275056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحنين موفق راضي طارش21643222042141064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيسلطان طه سلطان محمد21644172041010012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيمحمد باقر يحيى عبد الحسين عبد نور21645252041211017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء ابراهيم سهيل عزيز21646232042119053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيرحمه خالد سالم ايوب21647172042279019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد صاحب هادي21648252041007343

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0ايسر- الخارجيات احيائيليلى نواف محمود تمو21649172042403116

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيهديل طارق فاضل علي21650172042251163

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياحمد قاسم محمد أمين مجيد21651122041030007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمؤمن صباح عثمان محي الدين21652202041022094

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيحسين علي عدنان عناد21653112041203061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيدانيه صالح سعيد عبد علي21654102042123016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد محمد محمود احمد21655172041351097

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نذير عبد هللا فتحي21656172041350215

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمعتز عبد هللا ابراهيم داود21657232041178037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيامير ضيدان جاسم محمد21658182041093004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء احمد زياره رمثان21659222042164033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيدنيا فوزي حسين فارس21660202042139043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعلي مازن مهدي حسن21661212041063051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية البيان للبناتاحيائيسقا عالوي حياوي حسن21662102042096044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمنال خالد سالم ايوب21663172042371259

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايه تيمون جميل عباس21664122042094024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمرتضى صالح سرحان جميغ21665262041014135

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزين العابدين عادل كاظم صخي21666222041002120

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الواحد بهاء عبد الصمد بهار21667312041024096

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينور غانم ياسين فاضل21668212042137155

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسين يوسف خضر علي21669172041068019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل محمد طارق محمود21670172042286091

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم عباس21671182041054002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسين محسن عبد الجاسم علي21672232041169010
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعباس خليل مصطفى علي21673172041121024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي ظاهر مجيد طه21674212041052078

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد احمد بريج حسين21675222041053074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية السكري للبنيناحيائيحسين غازي نجم عبد الوهاب21676212041046006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حيدر حميد نعمه21677252041031406

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد شاكر شكور ولي21678202041003090

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين عالوي داخل بطوش21679242042149026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد ناصر21680202041022099

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيجعفر حمزة جواد تعيب21681242041074013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيفضل عباس فاضل مجيسر21682152041003071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب علي سهيم حمود21683142042110132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق عباس علي21684102041205092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0الخارجياتاحيائياسراء عبد حسين كواد21685112042401005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيخديجه ستار زباله هادي21686272042161028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى311.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعباس مدين عباس حسن21687132041004023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا يوسف اسماعيل ندى21688111951018041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيهدى وليد عبد الملك محمد21689101952118034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد طاهر21690162051139023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى346.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد منعم حسين هادي21691132051055051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمغيث جمعة جلوب كريم21692142051026062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0الخارجيونتطبيقيعبد هللا امير منخي منديل21693132051400042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى317.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمهيمن ثامر خليل محمد21694142051022101

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيابراهيم محمد رشيد لطيف21695121941012001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة ضرار كاظم حمودي21696102042086067

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيطه محمد عبود محمد21697192041343095

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيعبد القدوس رقيب سعيد سعد هللا21698192051022012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد نصيف جاسم محمد21699212041272253

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى340.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيرقيه علي حسن حمادي21700212042093037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأساور عبد الجبار شهاب احمد21701212042098001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيرسول سلمان صالح نجم21702212041023028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسلسبيل براء ذياب عباس21703212042097065

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشهد محسن علي حسين21704212042097076

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى315.0ثانوية نوح للبنيناحيائياحمد سعد خليل عنجاص21705212041053007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى333.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيمحمود جاسم خضر محمد21706292051155054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين كاظم جبار عجيل21707262041010051

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين ستار جبار راضي21708262042095005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسن حبيب سالم شخير21709262041011031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمهدي نصيف جاسم غانم21710262041011194

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيصايل شاكر مظلوم برغوث21711162051076050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمحمد عبد  علوان هالل21712121921176031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد حسوني محمد جبر21713151921007205

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الرحمن للبناتادبيدعاء حسن عبد الواحد معن21714101922103008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الوفاق للبناتادبينسرين علي علوان صالح21715121922103050
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن حامد موسى بطي21716141921037054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينه عباس حيدر غليس21717151922048074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى محمد ياسر عباس21718131922118098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيجعفر كريم عبيد كاظم21719122021047023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيساره محمد عنيد جاسم21720101922109059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيقبيس حيدر عباس عبد21721142021169036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية االعظمية للبنينادبيابراهيم الهادي حسن هادي عبد اللطيف21722131921001001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0إعدادية النضال للبنينادبياحمد حميد مجيد سعودي21723142021014001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمرتضى عاتي جلوخ ضبع21724102021008118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجا سالم جبر محمد21725152022048065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0اعدادية المثنى للبنينادبيهمام عبد هللا احمد عبد هللا21726102021022112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0اعدادية الفكر للبناتادبيرقيه كاظم سلمان عبيد21727152022056029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبييونس سامي داود سليمان21728122021044100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0ثانوية الجامعة للبناتادبيرغد عادل هاشم عنفوص21729102022091014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0الخارجيونادبيعمر فوزي عبدالواحد شهاب21730102021400112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيجعفر عمار عبد العزيز عباس21731122021051003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيامنة عباس محمد مهدي21732112022215004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0ثانوية التاجي للبنينادبيايمن موفق احمد عبد21733122021010005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0الخارجياتادبيرسل علي صبار حسن21734112022401067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعباس ناجي ناصر جابر21735122021202115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزينب صالح خيري محروس21736132022079023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيذوالفقار خلف هاشم غايب21737122021003028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرباب محمد حسين شخير21738152022050028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0الخارجيونادبيمصطفى جواد كاظم بريج21739142021400223

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمحمد علي مهدي حسن21740182021352111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0الخارجياتادبيسجى اسماعيل جاسم علوان21741102022401062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرنا عدنان محمد حمد21742132022101026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0ثانوية الرافدين للبناتادبيسجى قحطان عدنان عباس21743132022095022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0اعدادية الكرخ للبناتادبيسجى وليد محمود صالح21744102022076021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيطالب فراس طالب هالل21745132021251022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزهور سعد حميد كليل21746132022079022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيندى احمد عبد هللا كاظم21747132022110029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد صباح عطيه مشحوت21748132021026031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد عبد الكريم عبد حمود21749142021019070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0اعدادية الشعب للبناتادبيرفل حافظ محمود محمد21750132022098050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0اعدادية الدجيل للبناتادبيايه جاسم عداي احمد21751182022236006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0اعدادية النهروان للبنينادبيمصطفى سعدي خليل ابراهيم21752152021020129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0اعدادية العقيلة للبناتادبينور الهدى جاسم سموم دغل21753152022040118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعثمان بشير فهد حمادي21754112021034026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينور خالد مجيد لفته21755122022117028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0ثانوية طيبة للبناتادبيعذراء صفاء خلف عبد هللا21756132022116023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار قاسم كريم حسن21757122021048097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيبكر أحمد إبراهيم عبد هللا21758132021004019
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0اعدادية بغداد للبناتادبيبسمه عمار مظلوم سندال21759132022070015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسراء محمد عنيد جاسم21760102022109010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0ثانوية الصفاء للبنينادبيامين كريم جبر لفته21761142021167004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0ثانوية الفضائل للبناتادبيتبارك موفق فاضل عوده21762142022083010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيام البنين محمد راضي محسن21763152022048011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى محمد عبد الكريم جوده21764122021048116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيامير حسن حسين شفيق21765132021253006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعلي كامل كرم محمد21766152021072147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء جليل هاشم حامي21767132022098065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الخالق عامر عبود جاسم21768102021027029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيسجى اياد جاسم مجيد21769112022067029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيموسى ماجد جبار كاظم21770122021047182

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه علي عبد المحمد حمادي21771132022118101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمهند علي كريم شايع خلف21772132021171026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر علي هاشم عبد الرضا21773152021007265

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0الخارجيونادبيمحمد كمال مصطفى عزيز21774152021400160

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيسامر نعمه ابراهيم حسن21775112021057025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد تقي راضي خلف21776132021008113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد رزاق عتوي الزم21777152021008007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية طه للبنينادبيزين العابدين احمد عبد الوهاب عبد الرزاق21778142021177058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين حامد دنو جاسم21779142021012027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية طه للبنينادبيعلي حسين محمود عليوي21780142021177099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية الفداء للبناتادبيشهد مشتاق طالب سلمان21781142022100065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيطيبه احمد الزم مطلك21782122022134110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيضحى احمد محيسن علي21783102022097019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيإبراهيم علي نعمه ياسر21784132021026001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد تقي غانم طعمه21785102021008103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيزين العابدين اكرم جميل عبد21786142021019059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد واثق موزان زايد21787142021008089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0اعدادية صفية للبناتادبيسرى محمد جبار سلمان21788142022075160

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0اعدادية الفردوس للبناتادبيضحى اسماعيل عبد هللا خلف21789132022118094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيزيد شفيق جعفر عباس21790112021202023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0ثانوية ام البنين للبناتادبيفاطمه عمر محمد حسين21791132022080067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0اعدادية المتنبي للبنينادبيجعفر حامد محسن عذاب21792132021017019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبياالء فائز احمد داود21793132022112006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي احمد مجبل فهد21794112021180094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيحوراء زاهد مكي جبوري21795182022205001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي محمد فرحان احمد21796142021038101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحوراء فاضل عودة حسين21797221942143083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياسماعيل غانم قاسم عبد هللا21798172041118012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيسلوى ثجيل عطيه شباط21799222042170059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسن علي عبد هللا خضر21800172041118020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0الخارجياتاحيائيديانا عبد الكاظم ثجيل حلبوص21801142042401050
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عزيز احمد21802172041118038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرسل باسم كاظم جويد21803142042132037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرويده رافد جميل عبد الجبار21804132042075024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى315.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيسيف غضنفر صكبان علوان21805212041264015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد ستار عودة كاظم21806282051011107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية السياب للبناتتطبيقينور اسامه جيجان حسين21807102052077026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0الخارجياتتطبيقيسجى عالء عبد الحسين خلف21808132052401021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0ثانوية المنصور المسائية للبناتتطبيقيايات عبد الكريم احمد جلوب21809102052223002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب سامي عزيز جبار21810122052105028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم خضير جاسم21811132051029038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيابراهيم باسم محمد علي موسى21812132051024072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمحمد علي حاتم ثجيل21813102051155028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقياروه صالح ابراهيم نصيف21814142052104001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي عبد21815142051047076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى300.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقييونس حسن وجعان عبد هللا21816242051002069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد ثوري عبد الكريم احمد21817111921011055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية البيان للبناتادبينرجس جاسم مزاهر شلش21818101922096065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد عبد علي نعيم جبر21819111921029058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمصطفى عباس رسن لطيف21820111921029065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعمر عامر حمد مخلف21821111921181096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين جاسم رسن مشفي21822152021002033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسن مجيد جابر عبيد21823142021201056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعبد الرزاق خضير عبد الرزاق كاظم21824132021038031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجعفر صادق جبار علي21825142021048016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد الهادي وليد عبد مجول21826102021035020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم عبد الرحمن حسين عبد21827142022067120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد محمد داود مجيد21828152021020049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0ثانوية الصمود للبناتادبيزينب صادق جبر علوان21829142022101013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينبأ رائد هاتو شريجي21830142022099084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0اعدادية المشروع للبنينادبياحمد محمد كاظم حمزه21831232021010005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد شهيد حسين عبد الساده21832112021017008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0اعدادية المهج للبناتادبيهبه عباس حسين كريم21833142022102109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى319.0اعدادية النهروان للبنينادبيمهدي سعد داود مجيد21834152021020141

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمريم فوزي حسن سليم21835112022150025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0الخارجيونادبيمحمد عقيل حسن محمد21836132021400101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0ثانوية البطوله للبنينادبيمحمد فاضل عزيز مصطفى21837212021067030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيعلي وارد خنجر نعمه21838122021209041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيسيف الدين احمد شاكر محمود21839112021181039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى311.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمصطفى رحمن خزعل عزال21840262021026062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى309.0ثانوية التألف للبناتادبيزهراء صفاء علي جميل21841102022133028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى307.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيآيه قاسم محمد خليفة21842212022294016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى304.0اعدادية حلب للبنينادبيعبد القادر خميس صلبي محمد21843262021013093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى302.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمحمد حكمت حاتم حمد21844112021158009
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيتبارك كاظم محمد زوير21845142042124006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد الخالق سلمان حسن21846111951203099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيحيدر عبد الكاظم ياسر فضل21847112051019014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبينور عيسى علي سعيد21848211922099072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمصطفى جبار شهاب احمد21849211921037037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي رائد محمد مهدي21850211921038077

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي جاسم محمد جاسر21851211921015025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيشفاء فيصل جمعه حسن21852211922187007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين مزهر ابراهيم جاسم21853211921026017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى332.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيايناس سمير نعمه حسين21854212022294015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0اعدادية ديالى للبنينادبيخلدون طاهر حاتم توفيق21855212021012038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية النظامية المختلطةادبيعبد الكريم صالح مهدي علي21856212021206006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0ثانوية انطاكية للبناتادبيازهار محمد مجيد كاظم21857212022112001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0ثانوية ذي قار للبنينادبيمحمد احمد عمران برهان21858212021032036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيزياد مزبان سامي علي21859212021273023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيكرار عبود مهدي علي21860212021226029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعباس حسين علي حسين21861212021015016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمرتضى طالب علي سعيد21862212021038125

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0ثانوية نزار المختلطةادبيثامر رباح حسن علي21863212021204004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية تماضر للبناتادبيآيات سلمان داود سلمان21864212022091001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0اعدادية البينات للبناتادبينهى محمد عبود كاظم21865212022116028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبياحمد عبد الجليل مالك علوان21866132021252006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0اعدادية الفلق للبنينادبيحيدر سالم هادي كاظم21867212021023021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي مؤيد عبد االمير حسين21868212021031021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى318.0اعدادية المنتهى للبناتادبيغفران عبد القادر زيدان خلف21869212022103027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي حسين نوري عبد االمير21870212021077090

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيسبأ طاهر ابراهيم احمد21871212022234007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيغاده حسين حسون حسين21872212022160025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد اسماعيل ابراهيم جمعه21873212021014001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0ثانوية االمال للبناتادبينجوى ثائر حميد فيصل21874212022153050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمريم عبد المنعم هاشم مجيد21875212042147120

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى311.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيحنين خالد محمد خالف21876322042025007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيحسن غضبان داود محمد21877212051012012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي ماجد سلمان تبان21878261921004040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى314.0اعدادية النعمانية للبناتادبياسيل عبد الواحد فرحان حمد21879262022087003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى309.0ثانوية السراج للبنينادبيمصطفى عمار هاشم صبري21880282021031028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0اعدادية الحي للبناتادبيمريم عبد الرزاق عيدان عويد21881262022107023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0اعدادية االصالة للبنينادبيضياء حسين مذبوب صياح21882262021035059

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى303.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد خالد خطار هواش21883262021047168

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى301.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسجاد غافل اهدل زيدان21884262021047086

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0اعدادية الحفرية للبناتادبيناديه لطيف سرهيد مريع21885262022091056

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى310.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيحسن نصير حمد عبد الحسن21886262021200009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0اعدادية القطيف للبنينادبيحسن محمد حميد طالب21887262021041011
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى524.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جابر ياسر صويح21888222041003370

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار لفته خادم حاتم21889152021008141

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيضياء محمود مهدي كاظم21890212021279030

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية بلد للبناتاحيائيشهد خميس دخيل حسن21891181942176110

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيسفانة حاتم ابراهيم حبيب21892182042273011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه كمال خليل علي21893142022095059

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى324.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعدنان براق عدنان جواد21894132021034079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى320.0اعدادية الخمائل للبناتادبيصفا حيدر فاضل عبد21895122022127066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى312.0اعدادية الرضوانية للبنينادبييوسف علي عبد هللا عباس21896102021041067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى307.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي عبد األمير شاكر محمود21897232021016044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى300.0اعدادية االمين للبنينادبيعلي عدنان احمد داود21898102021018013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد جواد غانم21899122042230063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيرزان علي رياض يعقوب21900112042101020

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية589.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيالحوراء زينب عبد الستار جبار زعالن21901162042280010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيمريم صالح هاني عذاب21902162042333031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء عامر جاسم محمد21903162042238016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد القادر هيال21904162042280079

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا مهدي صالح21905162041007051

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيغفران عادل عبد السيد خلف21906162042260047

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسماح جبار حسن لفته21907162042207105

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمي علي فيصل عبد العالي21908162042202162

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء خالد حسن زينل21909162042165179

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبدور عبد هللا عبد القادر عبد الكريم21910162042183015

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائياسراء ماجد لطيف رسن21911162042176005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب تحسين علي سالم21912162042455028

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيامنيه ناظم ضيدان حبش21913162042247012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عاطف محمد احمد21914162042184272

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمة عدنان سوادي اشويل21915162042228090

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيسوسن جبار نعيمة جالب21916162042182004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحوراء احمد خلف علي21917162042383058

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيطفوف عبد الباري محمد شناوه21918162042165316

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايات ماهر دواس عبد هللا21919162042170007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمجتبى كاظم ابراهيم فاخر21920162041491013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين ناصر جمر21921162042162046

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا محسن حطاب21922162041047042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائياطياف جاسب رمح نجم21923162042161004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتقى سامي يعقوب ياسين21924162042204029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيرقية علي سلمان شمخي21925162042461005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعباس محمد علي محمد21926242041011042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء اسعد يوسف ابراهيم21927162042165171

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيغدير كريم سعدون ثجيل21928162042297032

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمنتظر حسين عبد الوهاب عطا هللا21929162041022046

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيعهد احمد صالح عبيس21930232042153126
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياسراء محمود قاسم داود21931162042184015

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0الخارجياتاحيائيتبارك طارق عبد الوهاب طه21932162042401029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء محمد رزاق بجاي21933222042261016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى اكرم لطيف محمد21934162042150041

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رجب كاظم محمود21935162041001086

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيرياحين كاظم هثل عبد هللا21936162042233009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحيدر جاسم محمد علي محمد21937162041140017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيميامي قاسم عليوي سلطان21938282042059135

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك صالح خضير جاسم21939162042230013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء ميثم احمد شهاب21940162042247056

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك مجيد عبد الرزاق مجيد21941252042170140

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد علي موسى خلف21942222041078048

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيعلي ساهر ضايف سلطان21943222041046057

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي فاضل حسين دحام21944242041015092

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0اعدادية العشار للبناتاحيائيايات عبد القادر محمد عبد هللا21945162042228015

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينبأ جبار حسين ظاهر21946222042162208

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي حسين علي21947162041131043

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيلبانا هادي حسن عواد21948162042184295

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب هادي علك حمود21949162042207085

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية العشار للبناتاحيائينور طاهر علي خزار21950162042228122

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد باقر عرفان راضي شاهر21951272041002131

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيشهد عالء خلف عبد الرزاق21952222042162120

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء عطشان بداي زاهي21953162042296024

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين سالم احمد21954162041126019

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحمزه حامد سعيد مديخل21955222041031027

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيطيبه سعيد ناجي حسين21956242042111082

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيهاجر عدنان خلف صخي21957222042170087

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الساده عبد علي مجالد21958162042184133

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيرقيه ميثم عبد الحسين بديوي21959162042169023

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهره طه ياسين طه21960162042234040

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائينرجس فالح حسن علي21961222042432049

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد قيس محمود عبد الرحمن21962202041084013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيياسر ابراهيم صالح علوان21963272041024103

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب فرج مهدي كطل21964222042135127

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب صالح محمد جاسم21965162042165224

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحياة غني شمران حايف21966162042204036

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيطف حسين علي جاسم21967162042204076

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحوراء احمد عبد الحسين اسد21968162042209025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم رحيم عبيد21969162042207137

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحامد جمال حامد صالح21970162041126002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائيزياد محسن علي ابراهيم21971182041125007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيهديل بدر هادي نون21972162042152215

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيهديل محمد فتح هللا عطيه21973162042152216
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيحوراء حازم يوسف سعود21974112042149014

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمروان صباح احمد شكري21975132041034034

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفرقان احمد سعد عبد الزهره21976252042097174

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمسلم احمد ماجد قاسم21977232041005135

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه مصعب سامي ناصر21978162042165369

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيخديجة محمد فرج حسن21979162042163030

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيورود سهيل نجم عواد21980232042131088

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم محمد جاسم21981162042145070

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي مسلم عبد الحسين عبد علي21982282041012045

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسن علي ياسين عبيد21983222041058022

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنين محمد راضي عيدان21984232042088118

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس فضل ربح علي21985162041060047

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكرار يعرب عبد الباري محمود21986192041004045

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيزيد عامر محسن ياسين21987222041051039

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه سمير قاسم سلمان21988162042165348

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى فراس عبد الساده يوسف21989162041075225

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الرزاق كاظم21990222041058112

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصبيحه نايف راضي صكبان21991232042087223

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى حسين فرهود غنيدب21992222042172167

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق كاطع عبد هللا21993222042412033

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائينور رشاد حميد ثجيل21994222042421116

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد علي حميد مزهر21995272041035093

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبنين رزاق عبد النبي عريبي21996222042143053

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية571.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي عبد العباس طالب خضير21997232041019115

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيفاطمة جبار محيسن علي21998242042130115

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن سمير اسماعيل ارزيج21999232041173029

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيدعاء فالح مهدي حمود22000162042202053

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور فيصل عبد علي22001202042117060

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية طوز للبنيناحيائيحيدر علي حسين عثمان22002182041037015

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي ماجد محمد حسن22003162041075132

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيأيات رحيم عبيد رضا22004242042136006

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم شاكر عباس22005242041251083

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهبة رحيم عبد الواحد فيصل22006202042154092

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيعال ياسر عبد الحسن خضير22007162042184184

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائياطياف فوزي عبد الصاحب عبد الحسين22008162042146002

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيتبارك حيدر هاشم حمدي22009162042173010

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيريام طاهر سلمان عيدان22010232042105028

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد المنتظر احمد عمران سايع22011232041047076

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائييقين احمد حنان حذية22012222042143383

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيدعاء محسن عبد الخالق مجيد22013162042278012

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية564.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء توفيق مجيد احمد22014272042063062

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمروه عبد شلهوب سدخان22015162052380071

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه خليل جاسم محمد22016162052188006
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيكرار احمد عاشور احمد22017162051017075

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقياحمد محمد مهدي مجيد22018162051012006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الكريم ربيع كشيش22019162051357186

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة فراس ناصر فالح22020162052216036

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن ابا ذر هاشم شنيور22021162051084043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء سلمان هدار سلمان22022162052152037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي نافع عبد الحافظ عبد الرحيم22023162051064017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ارشد عمير درباش22024162051060099

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن غالم محمد22025162051075005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء عدنان فرحان عبد الحسين22026162052152040

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيبنين ميثم قاسم محمد22027162052231008

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائياحمد عماد كاظم هليل22028162041365006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيابو الحسن عبد الرزاق كاظم عنيد22029282041006004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد طالل22030262042081024

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي حرجان صالل22031162042285006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيعلي احمد يونس يعقوب22032162041088014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية523.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبنين موحان فالح مهودر22033162042216006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي جالل مرزوق ياسين22034162051084225

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيفاطمه جليل عزيز مهدي22035162052168031

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيشمس عدي محمد حسن عباس22036162052145032

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيمريم اسامه مهدي كاظم22037162052165033

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزينب سعيد حنون كاظم22038162052145022

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعمار عصام صالح عباس22039162051076085

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب ناظم خزعل خنجر22040162052237022

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب مناتي محمد عبد العباس22041162052234047

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيدالل كاتب محبس مجلي22042162052266003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا اياد صمد عبد هللا22043162042165301

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن غالم محمد22044162042165355

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب عالء حسن بناي22045162042240060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم عبد الستار حبيب هارون22046162042218098

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائياميمة سلمان داود سلمان22047162042459003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسجاد عادل عبد احمد22048162041105031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيمصطفى علي زكي محمد22049162041034059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه محمود قاسم محمد22050162042165065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبان محسن جميل جريح22051162042202032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي باسم كريم لعيبي22052162051056041

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيزهراء احمد حنون سلطان22053162052228020

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية525.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عدنان هاشم محمد22054162042165230

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيحيدر جاسم جبر يعقوب22055162041354022

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى عبيد نجي22056162042204049

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحبيب حسين يوسف يعقوب22057162051011010

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيهدى علي رزوقي حوجي22058162052192035

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه كرار عبد الحسين جواد22059162042165363
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء عبد علي جبار مزعل22060162042230016

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير شنين صوالغ22061162041497046

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس وسام رياض حسين22062162041060050

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهاجر سعيد صالح مهدي22063162042165485

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيصابرين تحسين علي معن22064162042247073

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي عبد االمير موحي عبيد22065162051012052

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقياحمد اسعد جاسم محمد22066162051140003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيزينب رعد جاسم محمد22067162052272010

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيتقى حاتم عنيد كاطع22068222042392020

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيالحسين جبار كريوش عبد هللا22069222041072009

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين محسن حسين22070162041001082

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الحسين عبد المجيد22071162051099005

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية411.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهمام حيدر نعيم جبر22072222051007042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي ضامن عبد الجليل كاظم22073162051019063

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيجعفر مثنى سلمان جاسم22074282051006030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمهيمن عالء صابر حاجم22075162051019121

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمحمد ناطق صبيح فضيل22076162051354090

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية383.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين قادر مسيري محمد22077282051151218

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية382.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد فاضل حمادي حمود22078162051034009

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء مضر جاسم شحيت22079162042383104

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد علي عبد الحسن جواد22080282051151336

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد كاظم ناصر حاتم22081282051021075

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين جبار عذير سلمان22082282051002022

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين عمار محمد شبيب22083162051002042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيمالك حيدر محمد عبد هللا22084162022464009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيكرار علي حمد عليوي22085162021072021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية382.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي محمد خضير محمود22086162021016049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبييحيى علي ناصر خلف22087162021370075

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0اعدادية البسمة للبناتادبيهدى اسعد محسن حمد22088162022257069

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية364.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعبد هللا سالم جابر عطية22089162021370040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية364.0اعدادية الرضوان للبنينادبيازهر عبد االمير نفاوة خلف22090162021047010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية363.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيهيثم صباح حسن زوير22091162021358082

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية360.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب مصطفى شلتاغ دويح22092162022150034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيفاطمه انور مجيد حبيب22093161952219026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمجتبى محمد شعبان ناصر شعبان22094162051043054

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزهراء رعد بدر فرج22095162052333005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهراء عباس فاضل نجم22096162052383060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك ناظم موسى كاظم22097162052234021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحيدر حميد جاسب حمود22098162051007034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيحنين حسن يوسف منصور22099162052380027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية382.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي عزام خضر محمد22100162051352181

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية380.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزينب عبد الزهرة جاسب عبد هللا22101162052215013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية380.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى حمد عبد الزهرة عبود22102162051350040
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية377.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزهراء قاسم حسن بريسم22103162052168016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية375.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمهند كاظم محسن كاظم22104162051355296

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية375.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين ماجد عبد اللطيف ابراهيم22105162051497032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيهبه حامد غانم جالل22106162052240055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية372.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد السيد عبد هللا22107162051139109

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية372.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيباقر عيسى باقر شالل22108162051058006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية372.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهدي صالح مهدي صالح22109162051001225

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيعباس حامد خلف شذر22110162051021015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية370.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمصطفى عبد المجيد عويد صيهود22111162051010097

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية370.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد الهادي مأمون عبد الهادي عبود22112162051044027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية368.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد شاكر محمود سلمان22113162051352236

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية368.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيهدى لطيف ايدام لفته22114162052380101

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقينور عصام يونس يوسف22115162052297018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمجيد فرات مجيد ادريس22116162051061078

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتتطبيقيهدى رعد عبد الباري تركي22117162052285007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي عبد االمير ياسر عبد الرضا22118162051005036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ جادم موحي مسعد22119162042259060

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء وسام عبد الرضا دعيج22120162042165011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0اعدادية النور للبناتاحيائيرسل حسين بريسم حبيب22121222042156092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيمحمد خميس وداعه وداي22122222041049040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيام البنين فرحان حسن صبيح22123282042069011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيهبه علي محمد ابراهيم22124282042070067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين كريم مراد بوضان22125242041019013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيثناء احمد كاظم عبد الحسين22126242042120065

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيصفا محمد عبد الكريم عبد الرحيم22127162042184178

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب ظافر ابراهيم خليل22128162042259031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد جمال حسن بردان22129222041274043

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيحوراء لفته غنم وليد22130222042410029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد جلود22131222042175093

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد سهيل عبد الرضا نصار22132222041039114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسنين كاظم صابر صكبان22133282041001030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين حسن عبد الحسين حسان22134222041007025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد دواي جدوع22135162042184117

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الزهرة جبار علي22136162042274020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيصفا صباح محمد عبد الرحمن22137162042381137

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعماد عبد سلمان زامل22138222041053134

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي صدام هليل حسين22139222041018070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية العلياء للبناتاحيائياالء كاظم يونس محمد22140162042227002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمهدي صالح موسى حسين22141222041356235

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائياالء بريسم جندي نزال22142162042175003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرسل وليد رزاق مسير22143222042417030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيمنار عباس سعيد عويز22144222042101085

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي ناصر حسين شناوة22145222041036239
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابرار مجيد كاطع عبيد22146222042103003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسين محمد كريم طاهر22147222041019058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمؤمل عصام علي مزعل22148222041058105

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشهد خالد عبد نور دخيل22149242042096115

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمريم هاشم محمد جياد22150162042383216

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيسرى جبار حمد سمير22151222042185076

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه وليد حميد جاسم22152162042227053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيرباب فرحان ذياب سرحان22153162042198010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور صالح علي حسين22154222042417084

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيسجاد عبد علي شالل رحيمه22155222041021062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه شهيد ناصر خلف22156222042414183

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة خالد طالب جبار22157222042142061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيهيثم ستار شنين عبود22158222041046087

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيكاظم ضيدان ديوان حسين22159222041077149

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيمريم خريبط عجيل عليخ22160162042213041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيزين العابدين نعيم حسين ازغير22161282041042015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سامي متاني هاشم22162222042135190

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينهى بشير حسب مونس22163222042202031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيجالب فالح غالي حسن22164232041167007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيشهد ابراهيم عبد الحافظ عبد الواحد22165162042183055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيهاجر ناصر حسين جبر22166222042417091

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي عماد كاظم طاهر22167222041091137

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيافراح حيدر ثجيل ناصر22168222042178003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيطه محمد عبد هللا حسن22169242041001132

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0اعدادية المثنى للبنيناحيائييوسف احمد ابراهيم نعيمه22170262041005148

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيمريم رعد درويش مراد22171282042069062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين سعدون عوده نتوش22172162042152031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين عون شريف عبيد22173222041049015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبتول عباس غضيب عبد22174222042204034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحيدر سالم جبار طعمه22175282041008046

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياساور عبد الزهرة نجم عبود22176162042183003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينبأ رشيد فرحان عفات22177222042394079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيسعاد جمعه عبد الحسن شناوه22178162042240070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم ضياء شاكر ضهد22179162042202155

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيوفاء فرج فضاله حسان22180162042204119

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعلي سالم كشيش عطوان22181162041449008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسجى سمير درويش عبد الرزاق22182162042226068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيسميه مهدي صالح سدران22183162042297029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي جبار حبيب راضي22184222041091122

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن عبد هللا موحان خير هللا22185222041096007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيرحاب عصام محمد علي22186222042185031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيحسين اسعد كاظم مصبح22187162041078006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيسكينه عبد الكريم راضي منصور22188162042227034
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد شاكر حامد مفتن22189222041033135

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيعلي نعيثل داخل عبد هللا22190222041233014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عمران موسى ناصر22191222042414120

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد ضهد22192222042139100

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية كميت للبنيناحيائيعلي صبيح عباس عبيد22193282041015015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية البيان للبناتاحيائيام البنين محمد جاسم سالم22194162042223003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين محمد عويد جبر22195222041029052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب بشير دويله بريغش22196162042457017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائياسيا هاتف عبد االمير عليوي22197162042211001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيبركات ناظم محسن حمود22198222042432005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيصالح سد خان هلوس شاهر22199292041005073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيكوثر وليد طعيمه عبد الحسين22200222042396048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيصادق جبار مونس فيصل22201222041003154

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعمار ياسر سلطان عبيد22202252041011059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيزهراء نبيل شنيار وداي22203222042386011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمرتضى عبد راشد حنون22204222041046078

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد غني هاشم ساجت22205222041091181

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد هتير جلدي22206162042202134

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمحمد كاظم جليل غفله22207222041045032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي شاكر عويد راضي22208222041001077

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياسماء طعمه علي مدهوش22209162042183004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيايات ناظم محسن جابر22210162042177003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهاجر رحمن عبد الحسين كاظم22211222042143365

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيضحى هدايت علي نزال سمير22212222042190140

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيامير علي ناصر حسين22213222041008005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيبسمة حردان وطبان علك22214162042257010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء قاسم جعفر ناصر22215162042227019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيميالد محمد هدمول حمود22216162042204103

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيفاطمة محمد صباح مطشر22217162042215019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب حميد ارحيمة حمود22218162042211010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور عقيل هادي محسن22219292042058077

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيغدير مطر جواد كاظم22220162042297033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر عبد الحسين شنيار22221222042437018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغفران هادي عبد علي درويش22222162042192055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيكرار طالب صراخ عريبي22223222041040110

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحارث مهدي كاظم محمد22224222041029027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيحوراء وسام صبيح سالم22225162042450020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيناهدة جعفر خلف جابر22226162042168048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمصطفى امين محسن عبره22227222041077187

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائينجالء محسن علي فليح22228222042161120

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيصابرين رياض كامل داغر22229162042200022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائياساور حسن علي مجيد22230162042260006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0اعدادية العشار للبناتاحيائينبأ عالء الدين حسين علي22231162042228111
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب علي عبد العباس عليوي22232222042110048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمنتظر كاطع راضي بندر22233162041365052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسجى كاظم حسن جابر22234282042068061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد علي جاسم محمد22235222041035241

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعلي محمد ناصر سدخان22236162041010015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عبدهللا كاصد مسير22237162042152101

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن كاظم عذيب عبدالحسن22238162041039008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبيداء حبيب ظاهر عبد الرضا22239162042183019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء عادل عبد العباس عبد الكريم22240222042125049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى حسن كاظم جبار22241162042204067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيحنين صادق نعيم جريد22242162042218022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيبتول عماد كاظم حري22243222042111013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0اعدادية أور للبناتاحيائيزهراء فهد خير هللا شاتي22244222042154066

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزينب مالك عبد الرسول بدن22245162042452019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكرار شاكر حامد جاسم22246262041022121

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد الحسين خلف عباس22247162042207109

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيانعام فاضل عبد العظيم خضير22248162042153009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزهراء واثق كامل منور22249162042452016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيعلي كامل مجبل زبيدي22250222041309029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيبيداء عباس حسن نعيم22251162042168008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير جبار علي22252162041090051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمروه ناصر صالح عبد النبي22253162042296046

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه امجد عبد الجليل هدار22254162042458069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي مهدي ناهي هاشم22255222041003337

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب شمخي عبد علي محمد22256162042259030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم مقداد عرار حمود22257162042192063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيذهب هادي ماهر جياد22258222041216006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمة موفق زكي خلف22259162042238034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب كاظم شيالخ عليوي22260222042141155

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائياحمد نبيل قاسم عبد22261222041077012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائينجوى ذياب اسماعيل داود22262132042133043

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيانفال محمد علي داحس22263222042139017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيساره عماد حميد جابر22264292042053070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزينب صبيح طعمه عبد الواحد22265162042213018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينهاية قاسم نعيم علك22266282042055127

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عالء عبد علي راضي22267162042383179

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيابراهيم محمد سعدون مطلك22268282041151003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية المآثر للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبد النبي باشط22269162042455051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه منذر موسى جعفر22270162042184221

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0الخارجيوناحيائيعباس ريحان نايف سلمان22271222041400075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيمثنى ناجي عبد الرضا عبد22272162041358034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكاظم اياد مناتي سالم22273162041075146

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيساره رائد جاسم شطنان22274222042128064
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم ماضي تقي22275162041354066

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيكاظم عباس رمضان ضهد22276162041033031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحوراء زهير حيدر حسن22277162042332021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياالء حسين محمد حسين22278162042165020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء عبد السالم حميد حاتم22279282042062041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية السيبة للبناتاحيائيمكارم باسم محمد حمود22280162042250009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيحسين مشرق منخي جابر22281222041073005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد محمود عودة مطشر22282282041012058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل مطر جبر22283162041356018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيايات محسن محمد جلود22284222042175020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيتقوى لواء حامد كاطع22285222042175045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد باسم عليوي جبر22286222041002003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم محسن ناجي غويم22287232041006123

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسجى عباس حسين احمد22288162042183052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيأنجيل رحيم جاسم خلف22289282042063004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه حسين عبد طاهر22290222042103260

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيسعد مطير طاهر نزال22291222041077075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغفران نجم عبد هللا جاسم22292282042063093

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية النيل للبنيناحيائياحمد عبد هللا خير هللا حمزه22293232041033007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيكرار فالح حسن كريم22294222041016022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيانور جسام رمضان علي22295172041171002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحيم محمد علي22296222041035283

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان شعبان نجم22297162042467010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيمحمد علي حسين عبعوب22298232041199021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيعبير قاسم حميد محيسن22299222042417059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمؤمل عوده شياع شناوه22300242041015100

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيايوب عبد الجليل عويلي حاتم22301222041037022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائينور سالم حميد سوادي22302162042161039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيبنين خالد عتاب مطرود22303162042338007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي احسان جبار جالب22304222041042018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعباس علي فليح حسن22305222041077090

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد علي كاظم22306222041053102

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين يوسف نعمة جياد22307232041042053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيجمانه عامر خلف عبيد22308162042207038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمجتبى عدنان خلف صخي22309222041053147

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل عباس عبيد لفته22310252041200107

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤمل عادل عبد الحسن غظيه22311242041010111

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهنادي وليد ابراهيم عبد هللا22312162042208058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيابراهيم قاسم جواد عبيد22313282041012001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيمريم نشأت زكي كاظم22314162042297039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل عبد هللا حميد سلطان22315222041356172

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عبد الصاحب محمد رشاد محمد علي22316252041044177

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات كاظم عباس حسين22317222042414036
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه وليد خلف هيرس22318162042380100

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد عباس22319252042097151

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية الشام للبناتاحيائيبتول علي عبد الرحيم مبارك22320162042254006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيازهر شاكر عبد الزهره خواف22321252041122014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيدعاء علي كاظم داخل22322162042216012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائينبأ ماجد جبار مهاوي22323222042426029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى عبد اللطيف مري22324162042202079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيتبارك احمد شرقي عويد22325222042185018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفرح نزار علي يسر22326262042250184

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيفاطمة عوده عزيز دخيل22327162042301055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء زايد عبد راضي22328162042259025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيعلي جاسب فيصل عنصور22329222041318019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد صالح عبيد هليل22330292041005130

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره جواد كاظم جبر22331162042184156

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيوسيم فارس شنين بعيوي22332252041044515

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0اعدادية االريج للبناتاحيائيعذراء عبد هللا ياسين علي22333162042238028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.6ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب صالح مسلم حسين22334162042232012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك رسول محسن مانع22335282042055020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي صبري باهض22336162042168034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائياية لهيب جاعد مزهر22337162042226010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء سالم شمخي جابر22338222042151032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0االعدادية المركزية للبنيناحيائييونس رحيل مشكور محمد22339162041001157

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحيدر علي سبتي عبد هللا22340162041022016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيمنتهى عباس حمزه عباس22341162042268034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد عالء كامل جبر22342222041001059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي عبدالزهره معتوق22343162042145095

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيرقيه عبد الرضا عبد هللا جاسم22344162042283017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزينب حسين عبود عيدي22345282042061020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد مسلم طالب علي22346162041353049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب رحيم حميد تويه22347282042059073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبنين رياض فالح عبد الحسن22348162042265008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة ماجد فالح جابر22349162042209064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتقى عدنان كريم حسن22350222042414058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينوره غافل كاصد مفتن22351222042323343

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيسجى آمين غالي كاظم22352162042175028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحيدر صيهود عبيد لفته22353162041067006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية الشام للبناتاحيائينبأ عبد الحسين هاشم عبيد22354162042254055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية رفح للبناتاحيائينهايه غضبان خير هللا خشن22355162042219068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين مبارك راشد ياسر22356222041091058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينرجس صدام موسى حسين22357222042178147

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيعبير محمد حامي محسن22358222042323246

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي زهير احمد خلف22359162041085040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء عقيل قاسم عبد االمام22360162042381083
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه علي ونان كزار22361162042208041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيهبه مسلم صالح عبد الرضا22362162042338051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق غني ساجت22363162042184209

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء رحمن عزيز هويدي22364222042178065

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيرضاء حسين وناس طعمه22365242042126014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحمزة ناجي هاشم خضر22366222041020031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيهاجر رحيم عبد شامي22367162042240110

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه سالم كاظم خليفه22368162042169050

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيهمام محمد خلف صالح22369112041020106

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين عقيل يوسف صداع22370162042234018

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيعبد هللا عبد الخالق كاظم حميد22371162041007025

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه محمد عيسى حسين22372162042219053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيثبات كريم مطر فياض22373162042240033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين نجم عبد الزهره جساس22374282042057004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي حسين علي حسان22375282041009028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عمار حياوي لفته22376162042243081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه رسن علي شعين22377282042065072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيغدير سلمان كاظم شمخي22378282042051072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيهبه حمود سلمان شلش22379282042065092

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم شمخي22380282042051044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيرقية اسماعيل عبود صالح22381162042218033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيدنيا جبار جوني شويلف22382162042240041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية البينة للبناتاحيائيسجى علي خزعل تعبان22383162042291017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب قاسم حسن فياض22384282042051055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيزينب محمد مكي بدر22385162042221017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء حمدان فرحان دهداه22386222042143146

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمجتبى احمد مهر سلمان22387162041060078

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيهبه جبار كريم عذيب22388282042074056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى جازع مردان شنيت22389162042202036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيساره محمد صبيح كوله22390282042057018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء جابر ثامر احمد22391282042079044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرحاب حسين محسن خضير22392282042070011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب واثق ناجي عبد الحسين22393222042104017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين طبيج لفتة22394282042069021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور علي حلو خصاف22395152042080348

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائياالء ضياء كاظم رحيم22396162042451003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبتول حسن بريو جلوب22397162042243012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيحوراء ناظم ضهيد حسين22398222042111022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعلي محمد زغير حميد22399282041022024

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزهراء مالك محسن لفته22400282042077018

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين كريم حميد فرج22401282041009018

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسامي حميد فنجان مخلب22402222041098072

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيمصطفى رائد شنشول نمر22403162041073012
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيمحمد قاسم عباس عيسى22404282041018016

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد سعدون عطيه محمد22405282041016032

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين احيائيعباس علي حسن وجيد22406282041043010

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمسلم عبد االمير عكله كريم22407222041029173

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين ياسين محيي نزال22408222041356064

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسن علي مكطوف جويد22409222041310042

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيسجاد ذياب عذيب بردان22410222041031042

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيسجاد صادق باهض عودة22411222041040072

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعباس هاشم مهدي علي22412282041151159

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيموفق حسن تركي محي22413232041183104

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيايوب سالم حميد كزار22414162041094006

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى محمد مشكور فليح22415252041031775

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيستار جبار علي راضي22416282041013017

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنيناحيائيحسين احسان عبد الزهرة مجيد22417162041122002

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية521.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب كريم ماضي عفريت22418222042321104

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية520.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيشهد حسين علي احمد22419282042074032

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية520.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء قصي خلف جايد22420222042157049

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيامل جبار مزعل فليح22421222042204023

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيدينا ربيع حسين علي22422222042425015

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيخديجة محسن كاظم بديوي22423222042143100

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عبد االمير مزهر مكي22424162042165226

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيزهراء عبد االمير عنجور شالكه22425222042219005

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيحوراء نعمه كريم مري22426282042077012

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية514.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور خالد منسي غالي22427222042151083

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية513.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيمروة حسن هادي جواد22428282042061037

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية512.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائينبأ هادي خير هللا فرحان22429162042175057

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية510.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه تحسين طعيمه عبدول22430222042413076

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية510.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب عويد حسين علي22431222042393059

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية510.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمة ثائر شيال حسن22432222042436038

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية509.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيميامين عزيز منديل كباشي22433162042299023

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية509.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيكوثر مؤيد حسين راضي22434232042149056

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية508.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائينور ستار جبار عامر22435222042168063

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية507.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيعذراء وحيد برهان محمد22436222042141184

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية506.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيهبه مهدي عباس جلوخ22437222042321199

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية505.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحميده نجم عبد هللا حمد22438292042056048

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية505.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيأمنه نعيم صكر صليبي22439222042114001

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية505.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم خضر معتوق حميدي22440222042153360

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية505.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه غانم راضي عبيد22441252042084575

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيضحى عقيل عادل شريده22442292042079032

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء علي وارد عيدان22443222042190093

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.1ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي احسان اياد داود22444222041080024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيمالك علي حسين علي22445222042386020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه زري عطيه مظلوم22446222042107051
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيايه عبد الساده وحيد مبارك22447222042175024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية أور للبناتاحيائيفاطمه صالح ذياب محمد22448222042154105

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيايناس سلمان صعيب متعب22449222042141035

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حسن شريف22450222042113065

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين احمد صبير مانع22451222041041024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيساره علي جاسب فرحان22452222042113094

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيانوار عبد الباقي غني ساجت22453222042139019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينور الهدى ياسر رزاق عوده22454222042126059

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيدعاء حسين عواد ضميد22455222042207017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حسين عواد عبد هللا22456222042156118

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيام البنين صالح مهدي سلمان22457162042452004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء احمد ناصر حسين22458222042156108

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيضحى عبد الحسين حسن جاسم22459222042417056

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد مرداس ياسر22460222042414097

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائياسراء عباس علي كسار22461222042113012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيبراء جاسم جمعه مكتوب22462222042396008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة اياد عليوي محمد22463222042163076

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي باسم جمعة رزج22464222041010103

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيرنا صابر محيسن خليف22465222042190070

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيايثار حميد خلف منوخ22466222042392015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء رشيد ساير سمير22467222042432020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه عدي سمير كريم22468222042209160

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيسجى علي مجيد علي22469222042113098

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور عوده عبد علي جبر22470222042153425

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي سالم شاكر علي22471222041018069

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرسل عوده محيسن عبيد22472222042392041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايات محمد جابر عناد22473222042323035

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم مريس22474222041002282

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن رميض هاشم شهيب22475222041091030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيسكينة عادل عجمي رمضان22476222042126040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عبد المهدي صالح عبد الهادي22477222042153334

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد حسين علي محسن22478222041010164

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرفل ابراهيم صاحب كرم22479222042164031

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0ثانوية الجنات للبناتاحيائيحوراء باسم مكي ذياب22480222042433013

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيجنات راسم قاسم مهلهل22481222042421030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد األمير قاسم طعمه22482222042141118

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبنت الهدى أحمد سفاح رحيم22483222042141043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيسجاد نعيم حسن صخي22484222041036146

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم عاشور فهد22485222042175092

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0اعدادية النور للبناتاحيائيسجى فالح خلف عبود22486222042156192

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيمنار صالح نعيمه جحيل22487222042138077

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن عوده عبيد22488222041002012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمصطفى يحيى ضيغم شريف22489222041040147
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي جبار نجم جاسم22490222041072086

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر محيبس خضير عبيد22491222041002050

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عدنان راضي عايد22492222041003329

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيمرتضى جابر حسن ناصر22493222041016027

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيخديجه رياض حسن عبد22494222042178041

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور حيدر غازي كاظم22495222042143354

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيامجد ناصر كامل بجاي22496222041068003

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي ياسر مزبان كريم22497222041017074

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الرضا عبد الرزاق22498222041306011

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائياالء حميد محمد هاشم22499222042134008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيحسن ناجي نصار ماهو22500222041249002

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمحمد هادي سرحان محاي22501222041261015

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عدنان منعم هاشم22502222042153229

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيسجاد عادل عبد الحسين قاسم22503222041035112

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب مطير عيدان يونس22504222042153243

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعمار ياسر زرار سلمان22505222041077147

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد اياد حمد عثمان22506222041356184

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي شريف كامل شمخي22507222041306235

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس كريم خضير عباس22508222041036174

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيايات قاسم محمد بري22509222042138012

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحنين حامد كاصد بدر22510222042143083

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0اعدادية الفرات للبناتاحيائياسماء عدنان جابر خضير22511222042101008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيحيدر الكرار علي قاسم كاغد22512222041230003

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0اعدادية أور للبناتاحيائيسجى صالح هادي تركي22513222042154091

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين يحيى عبد عودة22514222041036109

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيهدى سالم شنيور صريمد22515222042139250

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعال عبد الحسين حسن جاسم22516222042314033

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0اعدادية أور للبناتاحيائياخالص علي حسوني عبد الحسين22517222042154008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جبير بدر22518222042143178

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيوالء شريف جوان ثجيل22519222042116093

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسين شبنور غافل22520222042323268

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيصالح حمود عبد الكريم خلف22521282041007013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية322.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد حميد علي جابر22522162041353005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا المؤمن فاضل عبد هللا جابر22523161951076034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية382.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين حمد22524162051042013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيشهد ناظم جاسم محمد22525162052234053

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية368.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيغالي فالح ناصر شفي22526162051135049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية365.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسين علي قدوري نعمه22527162051371059

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحازم محمد قدوري نعمة22528162051352040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية363.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيكرار مازن عباس عبود22529162051119027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقينور محسن مطنش كعيد22530282052065030

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية356.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيابراهيم خالد ابراهيم عجيل22531162051020002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي موسى منور كريدي22532162051036079
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية352.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمصطفى محمد محسن يوسف22533162051012076

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي حيدر علي مظلوم22534232041038041

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي ماجد دينار محيبس22535162051359044

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم حمزة22536162051366016

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيغدير جاسم محمد مصطفى22537282042057020

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الكاظم عودة عليوي22538281951008031

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد صباح حسن عبد هللا22539281951006142

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرسل أحمد عبد العباس مناتي22540282052059026

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيياسر حمود صالل حمود22541161951034160

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيايمن مهند شرشاوي كاظم22542162051002017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرسل طالب جميل بردان22543222042123003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية حمدان للبنينادبيحيدر ضياء عبدالحسين علي22544161921046020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية البتول للبناتادبياطياف عبد الصاحب خضير بديوي22545161922242005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحنان حسين جابر عيسى22546161922210030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية جيكور للبنينادبيجاسم قاسم عبود عبد هللا22547161921061017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيمحمد نوري محمد شريف22548161921365048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379.0اعدادية جيكور للبنينادبياحمد خالد قاسم يوسف22549161921061004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيابرار ظافر محمد صالح احمد22550161922203001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0ثانوية النصر المختلطةادبينور جمعة عيدان كواد22551161921305044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0ثانوية نور سين االهلية للبنينادبييوسف مصطفى نجم عبد هللا22552161921437006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية370.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي منصور عبد هللا هاشم22553161921310032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0اعدادية جيكور للبنينادبيسجاد مفيد جابر ناقوط22554161921061037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية365.0اعدادية الصادق للبنينادبيسجاد محمد مهلهل نتيش22555161921031012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي جواد كاظم ناصح22556162021097078

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0ثانوية الماجدات للبناتادبينورا نديم نجم عبود22557162022211022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0الخارجياتادبيزينب جاسم عويد جالب22558162022401137

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0ثانوية النصر المختلطةادبيمحمد قاسم ياسين خزعل22559162021305026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيايناس ابراهيم احمد ابراهيم22560162022148005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0الخارجيونادبيمحمد جادر ثجيل محمد22561162021400319

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمجتبى عبد النبي صالح علوان22562162021044033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة شاكر حميد خصاف22563162022253038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0اعدادية المعالي للبناتادبينجالء عبد الرضا هاشم محمد22564162022173046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد صباح راضي عبدال22565162021097006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمود جواد حسين ابراهيم22566162021047081

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية329.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد سعيد علي يعقوب22567162021353048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0الخارجياتادبينور ناظم عبد الجليل محمود22568162022401309

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيمروة انس حميد شعبان22569162022249017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية326.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزينب حسن محمد فاضل22570162022383033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية326.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزينب ميثاق ثويني عجيل22571162022266022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية325.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي حسين لفته مغامس22572162021014028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية325.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسجاد محمد علي جاسب الزم22573162021047032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية323.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن مزهر عوده نعمه22574162021354023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية321.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيام البنين حيدر عبد االمير هادي22575162022245004
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية320.0اعدادية األبلة للبناتادبيعزيزه محمد قاسم عويد22576162022171040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمرتضى عامر موسى عيسى22577162021352094

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0اعدادية االريج للبناتادبيبنين رفاق صدام ضاحي22578162022238006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحيدر ابراهيم زغير طاهر22579162021021015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأم البنين عالء عبد الزهرة علوان22580162022252004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه ناجي مرزوك زاجي22581162022458103

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية318.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب مصطفى صالح عبد22582162022176025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0اعدادية االندلس للبناتادبيقنوت عبد الحسين عبد الواحد غضبان22583162022170039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة مهند عبد الكريم عبد علي22584162022217090

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.0ثانوية المبادئ للبناتادبيفاطمه عادل عزيز عبيد22585162022177041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.0اعدادية  الميقات للبناتادبيتبارك محمود شاكر عبد هللا22586162022194024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية314.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبياسراء نعيمه بسام حسن22587162022266001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.0اعدادية البسمة للبناتادبيسجى عالء عبد الحسين سلمان22588162022257043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.0اعدادية الشباب للبنينادبيرحيم باسم نوري برهان22589222021033026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد امير عبد الرحيم مضهضب22590162021495124

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمد فالح حسن ظاهر22591162021357172

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية312.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبياستبرق ابراهيم جبار ابراهيم22592162022288004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية312.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزهراء تحسين علي محمد22593162022381032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية312.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد اركان ابان عثمان22594162021097105

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية311.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيخضير عباس خضير فيروز22595162021359017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد ثائر حسين علي22596162051371208

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيسحر حازم طارش سهل22597162052234051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهدى ابراهيم عيسى جمعه22598162052209057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0الخارجيونتطبيقيعلي هشام خلف عيسى22599162051400234

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية357.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيبنين عدي حسن كطافه22600162052181007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقييوسف صالح نعمه زغير22601162051371294

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيمريم عدنان محمد ابراهيم22602162052338047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة محمد حسن علي22603162052209037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيريام عبد الرزاق عبد الجليل ابراهيم22604162052237014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمصطفى احمد جبر عبدهللا22605162051007091

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي زكي جواد جاسم22606162051043042

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عماد حسين كاظم22607222041002351

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0الخارجيونتطبيقيرضا عبد االمام كاظم عبد الحسين22608162051400125

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبييوسف حسن دهيم حسين22609281921106019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين عبد السالم جخيور فنجان22610282021151066

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيجواد كاظم حسين خلف22611282021151037

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيتقوى حسن غانم حصين22612282022080005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0الخارجياتادبيمريم رياض سلمان يسير22613282022401041

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0ثانوية البتول للبناتادبيايمان عبد الحسن حمود جميغ22614282022056010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيوفاء حسن حلو يونس22615282052190149

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.0اعدادية جيكور للبنينادبيمرتضى نعمه مطر صالح22616161921061090

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيرقيه عبد الرحيم فرحان موسى22617222022127005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي مؤيد كاظم عواد22618222021007028
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب علي حسين راضي22619222022157041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية321.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيزهراء مؤيد صبار صياح22620222022212002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية318.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحمزه حميد جليب والي22621222021010014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيسارة جبار عباس ابريبر22622222022127009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية306.0اعدادية البتول للبناتادبيزهراء ودود عبد الرحيم عيسى22623162022242031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية498.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمرتضى سامي جواد كاظم22624222041005068

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0الخارجياتتطبيقيميساء ناصر عبد بتيل22625222052401027

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب اياد عبد عواد22626222022170034

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيحيدر محمود مايع دغيم22627222021020007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمحسن صالح محمد زيارة22628222021300107

قسم تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية348.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعلي احمد شتوي حسن22629222021300086

قسم تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية356.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائينور عنكود عامر جباره22630222042246013

527 من 527صفحة 


