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قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.4اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم هاشم محمد1132042117189

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمريم عامر محمد صالح2102042221095

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيرشيد عبد هللا رشيد علي3182041036028

كلية العلوم/جامعة بغداد582.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفا ثامر شاكر جدوع4102042115090

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد باسم سعدون حول5112041058058

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0اعدادية النهرين للبنيناحيائياحمد كاظم ياور احمد6112041020007

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيايات علي أحمد جاسم7152042041010

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيحيدر صالح احمد ناصر8212041282031

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيكوثر عزيز سكر حسين9262042084036

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي هاشم ثجيل حسين10142051047085

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقيغيث ميثاق عباس وهيب11212051088012

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيكرار نعيم غالي جبير12282051008095

كلية العلوم/جامعة بغداد427.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي انعيمه سرحان محيسن13102051008033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد499.0اعدادية النهار للبناتاحيائيزهراء حسن هادي سعيد14112042127020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد448.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيداود سليم عبيد حمزه15112051026025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء فراس خزعل عباس16142042140063

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد492.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيلهيب خالد بتال محمود17112042075063

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيبنين خليل عوده غالي18132042109016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد539.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمؤمل غسان علي دايح19182041141067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد429.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياسماء علي حمود صفوك20222042128006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد426.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيسمر مرعي عبد شحاذه21112042102033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0اعدادية منوليا للبناتاحيائياسراء مثنى عبد الجبار ابراهيم22202042120005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد396.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء شاكر كاظم حسون23132042126024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيكوثر محمد فضال بندر24272042072056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم منتصر حمزه عبد25262042139013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0اعدادية النورين للبنيناحيائيعبد هللا محمود شكير حميد26142041004025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0اعدادية بلد للبناتاحيائياسراء علي كامل هادي27182042176006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيابتهال علي حسين خليفه28122042098001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد386.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيليث اسعد كريم جياد29112051004095

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقياحمد حيدر ناظم طاهر30222051021002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد374.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمحمد حمزة صالح قادر31202051022037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد7373.0تطبيقيكرار عدنان رشك مفشك32152051002052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيحسين يحيى شهيد محمد33112051023010
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينتطبيقيعلي نائل جواد كاظم34222051367004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحيدر احمد حسن حمود35152051017017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد364.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقياحمد جواد عبد االمير كاظم36152051071008

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية االستقامة للبناتادبيغفران حيدر جمعه جاسم37152022058063

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية البتول للبناتادبيتغريد ابراهيم محمود توفيق38112022072030

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياديان ستار جبار عبد39252022056003

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0ثانوية مؤتة للبناتادبيابتهال احمد داود ناصر40112022116003

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمرتضى عبد القادر عبد الجبار عبد القادر41112051006136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية الفاروق للبنينادبيكريم محمد كمال عبد42132021014060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد صابر محمد43152041071396

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعمر عدنان عبد عمير44262041014108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي فاضل غزاي علكاوي45112041018094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد حسن سعدون حنظل46152042044124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد417.0الخارجيونتطبيقيعمر جبر حسين جبير47102051400036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه سالم جميل عبد48142042143030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب حيدر حسين سفيح49152042048099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد423.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عقيل علوان اسماعيل50222051310117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0اعدادية السيوطي للبنينادبيسالم طراد فيصل محي51112021054019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه عيسى زياره فرج52142022140045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيشمائل جمعه خلف حاتم53152022049057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية العامرية للبناتادبينبأ فالح حسن علي54102022118057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيورود غني فرحان عناد55112042133079

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء الياس احمد باراني56152022047044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد414.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيوفاء هشام عبد اللطيف جاسم57142022135032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد390.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيخالد حميد مجيد حميد58262021015029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0اعدادية ابابيل للبنينادبياحمد علي شوحي كريدي59132021011007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0اعدادية النعيم للبناتادبيعلياء سهيل موسى كباشي60142022073091

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد372.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعباس سليم مهدي حاتم61132021002050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد393.0اعدادية حطين للبنينادبيهمام حسين علي عباس62232021023042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد390.0الخارجياتادبيندى مسلم عبد هللا محمد63142022401183

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد388.0ثانوية المسك للبناتادبيزينه حسين غازي سلمان64142022119023

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية النهار للبناتتطبيقيرنا كاظم عبد سالم65112052127008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائينرجس عصام صدام حسن66132042096048
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء سالم احمد جمشير67152042047058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحسين علي قاسم عبد االمير68132041054012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حقي اسماعيل محسن69132042070103

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي محمد كاظم مجيد70132041005038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه حسن علي موسى71132042118202

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيجعفر امير موسى كاظم72242041037007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيميسم ابراهيم حسن كمر73192042187017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسيماء ناظم ابراهيم محيسن74262042083057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية المسرة للبناتاحيائينور الهدى صبار شولي ميش75152042041076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية415.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيايه عمار عبد الكريم عبد هللا76142042066017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية411.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيحسن غسان سعيد حاجم77142041182009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيمنتظر فالح مهدي غني78152051002070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية الواسطي للبنينادبيعلي سامي مرموص محمد79102021040027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرقيه كاظم حنون كريمد80152022055032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرحمه علي حمزه محمد81262042108035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية زينب للبناتادبينور الهدى حسين سعدون حسن82142022110163

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي محسن علك مجذاب83132021011068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية الرسول للبنينادبيحمزة شهيد عبد سرحان84242021035005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد فاضل شعالن عطيه85152041011157

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد جاسم احمد سبع86142021008002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار داود سلمان عبد االمير87132022086064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى ستار خلف عبيد88102021009058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي قاسم سفاح مانع89152021002116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد صادق حسن هادي90142021003062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه زامل رحيم حسين91102022096073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية السيوطي للبنينادبيحافظ قاسم عاصي هراطه92112021054010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيجعفر ماجد عجيب عبد93122021170010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0الخارجياتاحيائيرقيه جبار مذبوب برغال94152042401046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيبهاء فالح لكاط خضر95262041044006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0الخارجياتتطبيقيساره عبود نصيف جاسم96132052401020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيقاسم سامر رسول عبود97272051153141

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0ثانوية المعرفة للبناتادبيوالء وليد غريب عبد النبي98142022106034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية396.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمرتضى محمد سلمان محمد99142021038143

22 من 3صفحة 



الحاسبة االلكترونية  2022-2021قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المدرسةالفرعاالسم الرقم االمتحانيت
المجموع 

النهائي
القبول المركزي

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد صالح حافظ عبود100282051002039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي جعفر صافي ياسين101162051041029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد شناوه شاتي102162051060106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيرائد باقر ناصر عباس103162041358014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه احمد رسن صحن104162042152137

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل عالء محمد خشن105162042165150

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيضحى فراس محمود عبد الحمزه106262042251045

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيعذراء عبد الواحد جابر عبد الواحد107162042164025

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزهراء هاني علي كاظم108162042290036

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد فرحان سباهي عبيد109162041039002

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحمد فرحان سباهي عبيد110162041039032

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسين حسن عباس حسان111162051039031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيايالف شاكر خليف صالح112222042432004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة472.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيالمنتظر حسام علي محمد113162041016003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيريام نجاح عبد العظيم نيشان114162042207055

كلية التمريض/جامعة البصرة587.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحيدر نزال فياض طالب115162041497017

كلية الزراعة/جامعة البصرة421.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياسراء حسين كاظم محسن116161942246003

كلية الزراعة/جامعة البصرة374.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد العظيم غانم عبود117162051358081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0االهلية للبنين (عج)ثانوية المهديادبيمحمد سمير حسين سلمان118162021421007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائياحمد حسب مانه ثجيل119222041041003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد عباس هادي راضي120232041042082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزهراء عقيل علي حسن121162052196011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيبتول ليث نجم عبيد122162052218014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد سلمان معن هاتف123122021009249

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيوسام هاشم جاسم مهدي124292041153226

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعلياء ماجد كاظم ضميد125162042296037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة406.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينورالهدى محمد حسن عبد علي126162042234079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعيسى مهدي بزون عوده127242041003190

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة424.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد الواحد عبد هللا128162052245034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد صادق نعمه جودي129271941036106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيفاطمة اياد فاضل حمد130162042210061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب سعيد حميد كباشي131162022217052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة400.0اعدادية االندلس للبناتادبيمريم هاشم قاسم صابر132162022170043
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب توفيق مجيد غانم133162022270012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة364.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيرسل حامد مجيد جار هللا134162022222010

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيحسن علي عبد العالي عبد الحسين135162021054002

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحسنين محمود عادل حسن136162021050008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعمر سليمان احمد خضر137312041070117

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيضياء الدين حسين محمود صالح138172051003008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيسفيان فتحي عبد هللا ظاهر139172051053002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل469.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيمهدي محسن عبد الرضا مفتن140162051026042

كلية العلوم/جامعة الموصل569.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد احمد فتحي محمد141172041005061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيغازي سهيل طلب عفات142172041112046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل412.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيغفران يوسف محمد علي143322042029047

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل401.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد عبد الصمد علي حسين144172041019033

كلية الحقوق/جامعة الموصل486.0ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيشبيب محمد خلف عبد145312021065002

كلية الحقوق/جامعة الموصل475.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيسيف علي مراد علي146332021056002

كلية الحقوق/جامعة الموصل486.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسعود هاني حامد فتحي147172041002028

كلية التمريض/جامعة الموصل579.0مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيااحيائيمريم احمد ابراهيم احمد148132042234003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل478.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيصالح يونس صالح يونس149172041084033

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل427.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين احيائيشيفان قادر مشير فرج150202041299021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0ايسر- الخارجيون ادبيمحمد نجم عبدهللا علي151172021402150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0اعدادية الصديق للبنينادبيعبد هللا عبد المحسن عبد الرزاق عبد هللا152172021028031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيمحمود طالل محمود محمد153312041019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيهدى فارس خلف جاجان154332042070083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد هاشم رمضان عبو155172041351748

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل370.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد خليل نوري156172041350289

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيزينب نوري حسين صامت157202042148021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيهشام محمد عيفان خليفة158192041350115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيياسر عمار محمد صالح159172051026091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى محمد هادي محمد160172041005079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل449.0اعدادية الكندي للبنينادبيحمزه محمد ادريس خضير161172021021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل عماد فاضل جاسم162172042290076

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيامنه حسن سلطان مجيد163172042254011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيرفيف اسعد عبد الستار محمد164191942151020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيدالل مفضي عويد علي165172042310012
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيضحى عبد الرزاق عاشج ظاهر166312042054025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0ايسر- الخارجيات احيائيدعاء يقظان ناطق عبدالغني167172042403056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل403.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايمان زكريا عبد العزيز جار هللا168172042288043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل398.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيباران مندو خطيب خضر169332042056011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل396.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسماء عبد الرحمن خلف صالح170172042371028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء وافي جابر نجم171252042086067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل386.0ايسر- الخارجيات احيائيداليا بدران عبدالقادر مصطفى172172042403051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل385.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيروضه مقداد مختار ايوب173172042303010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل379.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيبيان فرحان حماد نهار174172042325004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل377.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيبراء سعد علي احمد175172042235028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل377.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياستبرق محمد الياس خضر176172042371015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية الكندي للبنينادبيبشار نوري احمد يوسف177172021021004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل434.0اعدادية صفية للبناتادبياستبرق داؤد حسين الياس178172022295001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل381.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيصالح سالم صالح محمد179172021221006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيفرحان مراد ملكو كارس180172041149046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيلهون مظفر محمد قادر181322041060048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل384.0اعدادية النيل للبنينتطبيقينور بدوي محمود فتحي182172051027075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعد عواد مرعي183172051350276

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية495.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين علي عبد الرضا ملف184152051071112

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية559.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائياحمد خه الت حسين محمد185202041302021

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية549.0الخارجيوناحيائينور الدين خضير عباس جبر186122041400078

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية548.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين فائق علي عبد الحسين187142041022026

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء زاهر عيدان مهدي188272042060132

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية تطوان للبنيناحيائياسامة طعمة حسين جياد189112041018017

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيحسين عبد القادر عبد هللا اسماعيل190102041024015

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء قاسم جمعه حسين191152042052030

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية489.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياشراق جبر حايس محمد192292042051012

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية477.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد عبد الزهرة عبد االمير حميدي193242041027241

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية470.0الخارجياتاحيائيحورالعين كاظم يوسف سرحان194152042401031

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية498.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيامير خالد عبد الساده سلمان195102041026050

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية479.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيسفيان نزهان عايد عزيز196122041205024

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمنة هللا احمد طارق مصطفى197132042242027

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية450.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسن محمد غناوي198152041071389
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قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية444.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد ماهر عبد ظاهر199112041016103

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية442.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين محمد شريف طالب200272041001101

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيساره حاتم كردي يوسف201112052114024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية553.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيعاليه مازن حازم محمد202312042043019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعبدهللا محمود عبدهللا علي203172041362030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيموسى اياد كامل زوير204122041007157

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينادين علي جاسم جوده205142042080071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية512.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيجنات جبار كاظم فهد206152042053018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية461.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد سرحان كاظم207102051017040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية461.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي فوزي لطيف جويج208142041021095

كلية العلوم/جامعة الكوفة534.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيايوب حسين عباس عطية209252041045027

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب علي يحيى عبيد210252042089077

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيفؤاد سالم شاكر صلبوخ211222051031043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة473.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمنار نجم عبد هللا عبد212252042084663

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة466.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيامنه مالك عبد عون محمد213252042059071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة454.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد فاضل شاكر كاظم214252041031295

كلية الزراعة/جامعة الكوفة390.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيجعفر فريد محمد رمضان215152041015023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة369.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي رياض عبد علي حمد216272021030034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة414.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيغادة علي موسى مهدي217252042086104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيباسم علي ضهيد مناحي218162051356008

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0ثانوية االشراق للبناتاحيائياية هادي محمد ناشي219252042195009

كلية التربية/جامعة الكوفة464.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين عبد الرسول رزاق220252041008241

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمروه عقيل جبار راهي221252022116040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيبنين سامي بشان محمد222242052117005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة395.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي ابراهيم احمد223252052108023

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة401.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهاجر اسماعيل حمزه ظاهر224262042120233

كلية طب االسنان/جامعة تكريت594.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيلميس احمد فرحان عبد الحميد225192042133046

كلية العلوم/جامعة تكريت542.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائياستبرق فائز سحاب عداي226182042162001

كلية العلوم/جامعة تكريت524.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائينورق فائز سحاب عداي227182042162027

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت508.0ثانوية النجاح االهلية المختلطة تركيا سكاريااحيائيأحمد فاضل عباس صافي228132041356001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيبارق عامر محمد ديونك229182041331005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيسالم عبد هللا حسين محمد230182041318017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت454.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيقاسم محمد حسين محمد231182041318026
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت385.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبينمير عاشور مسير نخل232212021241019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيذياب اسماعيل حمد سليمان233312041070051

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت382.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيهديل عدنان صفصاف غريب234182042222022

كلية اآلداب/جامعة تكريت386.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيزينب جاسم محمد عبد235182022342019

كلية اآلداب/جامعة تكريت403.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيحكيم مسعود سعيد مراد236332041050007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت395.0اعدادية المشروع للبنينادبيسالم فالح عودة غافل237232021010023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت383.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الستار حسن مصطفى238172041365023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيحسن خضر عبو اسماعيل239332041050005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حامد محسن حسن240172041351420

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية521.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي منهل عبد الحسن حسون241242051064029

كلية العلوم/جامعة القادسية517.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمسلم نجم عبد الزهره عبيس242242041036158

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمرتضى نعيم مشول محسن243281951017090

كلية العلوم/جامعة القادسية404.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد موسى جبر244242051203188

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية436.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيزهراء سالم حاجم عالي245222052301002

كلية القانون/جامعة القادسية434.0اعدادية الثقلين للبنينتطبيقيمصطفى خليف حسن مشهد246242051030019

كلية الزراعة/جامعة القادسية382.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحسين ثائر شريف راضي247242041204028

كلية الزراعة/جامعة القادسية374.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ حيدر شنان جبر248242042114244

كلية الزراعة/جامعة القادسية368.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيامين عباس جابر رواد249242041029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايمان سليمان طه عبود250242042220092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية408.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائينور الهدى عباس حسن رسن251242042112074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية371.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعلي صالح عبد زيد مكسور252242051002041

كلية التربية/جامعة القادسية508.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيروان رائد رحيم علوان253242042082017

كلية التربية/جامعة القادسية507.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد شالكه كريم254242041200098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار573.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيسارة ذاكر عيدان عبد255192042391016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار501.0اعدادية السالم للبنيناحيائيطالل هاشم محمد مخلف256192041058015

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0ثانوية الرطبة المسائية للبنيناحيائيعالء نافع عليوي ناصر257192041349006

كلية العلوم/جامعة االنبار528.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيابراهيم هاشم أحمد خلف258192041019004

كلية العلوم/جامعة االنبار391.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيجميل ابراهيم جميل خليل259192051017006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار480.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمؤمن عمار حازم حمدون260172041026111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار397.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيمحمد عادل حسن مبارك261192051010025

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيسجى عبد القادر محمد ياسين262192042160045

كلية الزراعة/جامعة االنبار362.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عوده احمد ريحان263102051009017

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار473.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحقي عادل محمد سعيد علي264171941118025
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار445.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائياسماء فاضل عامر عبد265192042306001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار409.0ثانوية المهند للبنينتطبيقياحمد خميس خلف وشام266112051047001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار382.0ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقيهداية نهاد مشعان عبد الرزاق267312052059004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار380.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعبد هللا خالد داود عباس268102051035011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيحارث محمد محمود فيحان269192041006017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهاجر احمد عبد هللا صالح270192042150044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار402.0اعداية المعراج للبناتاحيائيزينب سعيد ياسين كاظم271102042113048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار391.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيغادة غانم علي محمد272192042194074

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار381.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيفرقان مزاحم عبد هللا علي273312042058027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار365.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيمهند سعد حماد حسين274192021356045

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية530.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقياحمد طالب عبيد حسان275272051033004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0ثانوية النضال المختلطةادبيعبد هللا مظفر جاسم بجاي276112021157012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيانس سعود مزعل محمد277192051040009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائياحمد حسين خليل علي278111941151003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور باسم غازي كاظم279102042103048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية488.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب علي مفرود كرمش280142022222059

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرفل حارث عيسى عمران281262022126034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية438.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيمريم علي مفرود كرمش282142022222084

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيزهراء شاكر طاهر خالف283142042139015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية444.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيطيبه بشير كاظم حسين284122042098072

كلية اآلداب/الجامعة العراقية393.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد كامل حسين نجم285102021009008

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0ثانوية المسك للبناتادبيريام هيثم جبار حميد286142022119016

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية الثائر للبنينادبيحمزه امير خزعل بدن287122021011009

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية510.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنيناحيائيابراهيم مازن خضير ابراهيم288102041045001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية370.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيموسى عادل محسن كاظم289142021024325

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية361.0ثانوية االبتهال للبناتادبيرواء رياض عزيز عجيل290142022069022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية393.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيميثم عثمان لهمود حميد291262041016105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل505.6ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار حيدر خليل شهيد292232041021096

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل520.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي السجاد احسان عبد تركي293232051251188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيامين فرحان هادي عبادي294232021255013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل387.0اعدادية حماة للبناتادبيحوراء حيدر عوده مرزه295112022084046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعباس باسم محمد حسين296212021010028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيزين العابدين محمد علي حميد297142021030050
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0ثانوية الرواد المختلطةادبيعقيل محمد فاهم عباس298242021020010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل388.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيجعفر حميد مطلك هامل299212021028003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمرتضى احمد نور علي300232041002249

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيسيف جعفر باقر سهر301232051040022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل378.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقياالء قاسم عبد الوهاب عمران302232052271020

كلية العلوم/جامعة النهرين529.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا نزار سعود عوده303112041026088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى476.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزهراء نعمه عوده علي304222052150015

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى427.0ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيزياد ذياب سعد خليل305322051060011

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0اعدادية القرطبي للبنينتطبيقياحمد سليمان علوان حسين306211951054004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى579.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفردوس حميد مجيد كشكول307212042105092

كلية العلوم/جامعة ديالى534.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيعبد الحي يعقوب ابراهيم اسماعيل308212041043022

كلية العلوم/جامعة ديالى510.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتقى زهير ساهي محمد309132042070057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى489.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيياسين هيثم علي ياسين310212041038100

كلية الزراعة/جامعة ديالى392.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيعتاب قيس رحيم شباط311212042105079

كلية الزراعة/جامعة ديالى385.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيرسول عالء قدوري سلمان312212041013048

كلية الزراعة/جامعة ديالى377.0اعدادية البينات للبناتاحيائيحوراء مهدي جهاد خزعل313212042116010

كلية الزراعة/جامعة ديالى375.0اعدادية االسود للبنيناحيائيعبد الملك ايوب جاسم نصيف314212041078022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0ثانوية المودة للبناتاحيائيسماح فيصل حسن عباس315212042132033

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى418.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيفرح هيثم مجيد شكر316112042112088

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيابتسام لؤي امير ابراهيم317212042121001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيزينب صادق مهدي نايف318212042293037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى382.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمصطفى محمد حسين عفر319212021278135

كلية العلوم/جامعة كربالء524.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعباس شاكر فخري محمد320232041014057

كلية العلوم/جامعة كربالء523.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه رحمن شمران فرحان321272042160308

كلية التمريض/جامعة كربالء583.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد الصادق رعد جاسب براك322152041022013

كلية التمريض/جامعة كربالء581.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينبأ يونس عبد الصاحب عبد االمير323272042095141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0الخارجياتادبياشراق يعقوب يوسف جعيب324272022401012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياسراء احمد مرزا حمزه325272042087007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيبنين محمد عباس فارس326272042080010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء411.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتبارك حيدر صادق محسن327272042059025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء395.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره علي عبد ابراهيم328252042170394

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء508.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيغفران شعبان عثمان ذياب329232042305116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب محمد شريف طالب330272042059073
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كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيبتول حيدر شمخي جابر331222042190028

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء عدنان غيالن مهيجر332222042163041

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعبد الصمد رشيد جميل حمد333222041302038

كلية القانون/جامعة ذي قار435.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيابتسام عدنان ناصر حسين334222022321050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار364.0ثانوية القبلتين للبناتادبيهجران رئيس لصوص فنيخ335292022073044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيايفان عبد االمير وسيم حاجم336222042142011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار392.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحسن عوده صالح راشد337222051081005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء خضر شرشاب معيوف338222022413013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبييوسف ياسر شهد مسير339292021011049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار504.0اعدادية النور للبناتاحيائيامنيات جواد كاظم ابو دوخه340222042156023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك509.0ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقياحمد سعد عدنان سعيد341322051010001

كلية العلوم/جامعة كركوك549.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيالفان رحمان كاك مند فتاح342202042352062

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيأسامه شيرزاد رشيد محمد343202051314005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيايناس عبد هللا حوتي عبد هللا344202022333010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك408.0ثانوية ره نجوري للبناتادبيسركول وليد خالد قادر345202022107005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك384.0الدراسه الكرديه- الخارجيون ادبينبز شيركو كريم محمد346202021402071

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك492.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيمه ست رزكار عبد الرحمن شاكر347202042382091

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك478.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيصقر الدين اياد عز الدين جالل348322041060030

كلية الزراعة/جامعة كركوك399.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائياالء جنيد عمر شكور349202042395014

كلية الزراعة/جامعة كركوك382.0كردية- ثانوية شوان المختلطة احيائيزيالن سالم حسين احمد350202042362010

كلية الزراعة/جامعة كركوك360.0تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات احيائيايالف فاتح عبود محمد351202042396003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك396.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيرامان تحسين احمد محمود352202021314008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك433.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين احيائيهارون فهمي محمد حسين353202041305029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك430.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيعلي عز الدين عبد هللا حسن354202041303128

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك364.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي جعفر صادق زينل355202021307015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات احيائيمالك عصام فؤاد عبد هللا356202042396007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيطليعه عمر رضا رشيد357182042383085

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك447.0اعدادية السالمة للبناتاحيائيايمان سلمان عبد هللا حسن358202042155005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك441.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزهراء قصي صبار خضير359202042133038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك434.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيحوراء ايهان فؤاد خير هللا360202042154022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك510.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياينده نجم الدين محمد علي361202042344059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك414.0اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي صدام علوان صالح362212021039017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك378.0ثانوية كرميان للبناتادبيمالك ابراهيم ناظم محمد363322022020017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك474.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيحسن قاسم خميس جليل364202041259075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي نزار مزهر دحام365262021035089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعالء عاصم الياس خضر366262021044030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيزكريا عبد الرضا حمادي شحاته367262041009052

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط414.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيختام رعد سالم معيدي368262022072016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط371.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين نظام عوده زناد369262021025023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط383.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي سفيح هبر والي370222051363026

كلية العلوم/جامعة ميسان544.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيبنين عبد سعد ثاجب371282041011005

كلية العلوم/جامعة ميسان537.0ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيسجاد رزاق هاشم خلف372282041020010

كلية الزراعة/جامعة ميسان368.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيبتول حسين صبار العوكي373282042073008

كلية التربية/جامعة ميسان442.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب غافل نايف عبد السادة374292042088030

كلية التربية/جامعة ميسان499.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمهدي محمد حسين لعيبي375282051002125

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمحمد علي حسين ماشاف376282041105009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحيدر خير هللا فرج علي377221951045012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيتبارك صادق جلوب كاطع378282052051010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان392.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيمحمد شمخي عطية مطر379222051046047

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0اعدادية االرشاد للبنينادبيكرار رحيم شامخ موزان380282021101028

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى534.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب فراس عطا فزاع381292042094030

كلية العلوم/جامعة المثنى536.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء مهدي زيارة محمد382162042381090

كلية العلوم/جامعة المثنى504.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء احمد شمران عبد نور383142042111067

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى484.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيداليا رحيم خفيف كركوز384292042051091

كلية الزراعة/جامعة المثنى373.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيرحاب جابر ناصر حسين385292042153151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيمصطفى مناور رطان بدر386291921109114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى414.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد صالح نظيم صاحب387292042051217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى491.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيكرار صابر حسين فرج388222041309035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0اعدادية فلسطين للبناتادبيختام رياض منصور وساك389292022050029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى453.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحسين علي نصار دحام390222051006014

كلية التربية/جامعة سامراء371.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيابراهيم صدقي سليمان داود391212021031001

كلية التربية/جامعة سامراء362.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيمحمد نصير حسين عبد392252021047026

كلية التربية/جامعة سامراء429.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيأيهاب محمد جاسم كاظم393232041166005

كلية العلوم/جامعة سومر532.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين سالم كاظم بغدادي394222051364031

كلية العلوم/جامعة سومر417.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيعبد العباس نجاح توفيق محمود395262051004022

كلية العلوم/جامعة سومر413.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيمصدق جاسم محمد فرحان396262051004033
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء366.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين علي عبد زيد طراد397232042111021

كلية التمريض/جامعة نينوى585.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين سعود معيوف برغش398172041008102

كلية التمريض/جامعة نينوى584.0اعدادية غطفان للبنيناحيائياحمد سلطان احمد علي399182041042004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة566.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيضياء محمد حمد خلف400192041287005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة493.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد العزيز ياسين حسين401192051070029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة486.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياحمد صباح نوري عوده402192051066004

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة449.0ثانوية النساف المسائية للبنيناحيائيعبدالعظيم عبيد كفاوي علوان403192041364010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة418.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياادبيمصعب نزيه عباس محيميد404132021229004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة417.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعبد فراس عبد صالح405102021200092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة408.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيايمن ستار سلمان خلف406192021342030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة387.0ثانوية راوه المسائية للبناتاحيائيمريم امجد عبدالحميد مرعي407192042375007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة375.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائينورس عبدالعزيز علي احمد408192042168034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة363.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيحسن ضياء عدنان صبري409192051012018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر402.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيصباح داود حسين خلف410172041149035

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر393.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيازاد حسن خدر فارس411172041149001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر391.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياياد خلف كجي حجي412332041070011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية366.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمحمد ناجي علي هراط413112021053105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا طلب خلف414172041351699

كلية التربية/جامعة الحمدانية403.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيزهراء فواز محمود عبو415312022031015

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0ايمن- الخارجيون احيائيغزوان عبد شيخو حمد416172041400114

كلية التربية/جامعة الحمدانية439.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحارث احمد عبد الهادي مرعي417172041223012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم570.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيعالء عادل عبد زيد ضيهود418272041037010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم564.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيحنين صباح عبد عبد هللا419112042217023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم500.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيزينب اياد عزاوي نجم420102042076010

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم439.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر عالء عبد الواحد غانم421222041010050

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت490.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيزيد لطيف جاسم محمد422112051203084

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيرمضان جمال مجيد حميد423202051311009

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمها عبد الستار حسن عزيز424172042235121

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية النساف المسائية للبنيناحيائيعصام عبد مطر علي425192041364014

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيأسراء عبد هللا غازي احمد426202042344005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمحمد محمود محمد احمد427182041059037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم عالء فاضل مهدي428112042077074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيشعيب عبد كسار حسين429122041045017
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيشروق فائق حسن علي430112042082020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمناف محمد حسين عبيد431172041008412

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحامد جاسم خلف ركد432172041350093

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيمثنى صالح خليف تمر433171941084068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية361.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد فخري احمد حسين434172041351721

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيضياء محمود احمد محمد435172041369019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان علي عرب محمد436172042357151

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0ايسر- الخارجيون احيائيليث محمد هاشم حسون437172041402088

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن فارس فاضل ابراهيم438172041351378

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد السالم الياس محمد جميل439172051350163

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه عالء عبد الحسين مجيد440272052091049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0كردية- ثانوية شوان المختلطة احيائيمحمد هيوا سليم توفيق441202041362009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0كردية- ثانوية شوان المختلطة احيائيشنو لطيف كاكل اغا442202042362017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائياسامة فريد بدران حميد443322041060010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيآالء خضير عباس خلف444202042154001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيكوران جمال مجيد حميد445202041377119

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0الخارجيونتطبيقيباسم جاسم محمد عزيز446202051400014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيتارا محمد رشيد توفيق447202052382016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد فرج448192051019061

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية314.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقيعذراء نجدت نجاة حميد449202052395026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0اعدادية الدور للبنيناحيائياحمد فارس عبد الرحمن امين450182041003006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية345.0أعدادية االمين للبنينادبيابو بكر عدنان حسن مراد451172021019001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيايه حازم محمد طاهر أحمد452332022040009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0ثانوية بحركة للبناتادبيبسمة سعد هللا جميل عبد هللا453312022043004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0اعدادية الصديق للبنينادبيمصطفى عبد القادر اسماعيل حسن454172021028039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيشهاب احمد عالوي عبد هللا455172021350085

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيايناس ياسر فتحي حميد456172022357051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي عصام عبد نعمه457152021020089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيمصعب حسن وردي محمد458212021043044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيخوله خيري خلف الياس459332042070026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياحمد خديده مراد علي460332041056001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنار عبد الغني خلف صالح461172042294222

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيرحمه موفق سليمان ذنون462172042308014
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيايالف ظافر صابر حسن463172022357043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.0اعدادية سارية للبنينادبيعمر محمد غانم محمد464172021018019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0اعدادية عين سفني للبناتادبيمريم معن ادور يونان465172022258012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0اعدادية بحزاني للبنينادبيعلي حسين احمد زينل466172021060008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد هللا موسى عيسى قصاب467162021495080

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية302.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيعلي هاشم علي سعدون468262021200051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياحمد حكمت محمد محمود469172041178005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفادية صاحب عزيز عكيل470172042357654

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0الدراسة الكردية- الخارجياتادبينداء اسماعيل عمر محمد471202022403019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد ازاد طاهر مجيد472202021313050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياكو ستار عزيز محمد473202021313017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائينيان عماد عبد الرحمن احمد474202042355080

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0ثانوية االماني للبنيناحيائيحسن محمد علي محمد475182041102003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبياحمد موفق ابراهيم كاطع476202021255011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيسيف محمد عواد يونس477202021201015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0االعدادية المهدوية للبنينادبيسيف ظاهر محسن عبد478292021017076

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن محمد عامر طالب479292021001033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0اعدادية الحفرية للبناتادبيشهد ضياء عبطان حربي480262022091043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0ثانوية االمجاد للبناتادبينور  سمير عبد االمير عنايه481161922454041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0ثانوية الكندي للبناتادبيهبه ليث صايل محمود482182022239032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.0ثانوية العلم للبناتادبيلقاء ابراهيم حسين محمد483182022170022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيمصطفى باسم محمود حسين484212021279049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيحميد رشيد حميد سلمان485182021082020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0اعدادية القرطبي للبنينادبيأمجد قاسم محمد جزاع486212021054001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبينبأ باسم حسن نجم487212022099072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0إعدادية النضال للبنينادبييوسف عماد فاضل ياسين488142021014037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمه ناصر جبار محسن489162022237041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعمر خالد سبتي جمعة490182021082051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية344.0اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيسرحان محمود مصلي محمد491182051047017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد ماهر عبد الكريم رشيد492312041024163

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقينور محمد علي عيسى نور493252052097014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيعلي محمد مشير جالل494202041257019

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب عالء عبد العباس عصفور495242052095017
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب عدنان تعيب منكاش496272042071043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى عباس نجم عبد497252041150382

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب فاضل مطر احمد498272042160222

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير محمود نعمه حتروش499272041007015

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيضمياء حامد زغير فليح500272042070057

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيسالي ناجي عبود عودة501242042141058

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن علي شاطي كاطع502222041091033

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسن علي خيطان حافظ503162041047007

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء خليل جواد حمزه504242042220033

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم صادق كاظم جوده505252041200126

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد مكطوف معيوف506242041208007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيمريم غالب حميد حمزه507232042123113

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبدهللا ماجد جبار كعيد508232041007105

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الحسن مزامط509222051307035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي خالد عبد علي محمد510292051002065

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم كاظم ابراهيم511232051256071

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيمرضية ابراهيم جابر مشاي512242042111102

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشهد حسوني مهدي جواد513252042084474

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيطيبه ماجد فاضل سعود514252042071039

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسجاد عباس فاضل جعفر515162051013030

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد القادر جدوع516162051497076

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى فالح حسن جمعه517222051013074

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر كريم كاظم518242041076068

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائينصير سالم بجاي سلطان519242041207178

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقينورا رضا جاسم مطير520222052323155

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيامجد محمد عبد الهادي عباس521162051015010

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيحمزه طعمه شاهر جبر522242051064017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلوان حميد علوان حسن523232041252140

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيبنين فاضل عفلوك عباس524232052146003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0ثانوية الصديق للبنينادبيحمزة فيصل عبد العزيز غثوان525232021027016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعمار علي شالش عباس526251921012153

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبنين ثائر سريح كريم527252022193016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0اعدادية هل اتى للبنينادبيمحمد كريم شليج بنيان528252021203033
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0ثانوية المناذرة للبنينادبيحسين كامل كرحوت عباس529252021017008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيسالي حيدر عباس جليل530252022071023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحيدر عبد االمير كاظم ابو اللول531252021122054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسين سالم حسن عبادي532252041014034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي سعد عبد االمير وزواز533252041031426

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الكريم عبد الحسين534252042070107

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين مشتاق جواد كاظم535162051353063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيزيد قحطان عبد الكاظم راضي536232021164012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0ثانوية الخلود للبناتادبيسرور صباح عجيل ياسر537232022137022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمرتضى فائز عبد اللطيف عباس538272021022041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0اعدادية الروان للبنينادبيعبد هللا نزار باقر ظاهر539162021023017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايمان حسين حمزة حسين540252022080016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيمنار عماد غانم عبود541162022294027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي عامر عبيد ساسون542272041019062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء موسى جعفر علي543272042068057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيليلى لطيف عبد الجليل عبد هللا544162052220024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب عامر كريم تالي545272052091031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيعذراء كريم عجيل خرميط546242022220117

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0ثانوية الرواد المختلطةادبيرواء مهند محسن هاشم547242022020008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيفاطمة غانم صيوان ختول548242022113027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيفالح حسن فالح فاخر549222021086083

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزهراء يوسف محمود اغا550292042153072

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 340.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين علي غافل طعيمه551222021042012

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبياحمد صبار عبد ربه كوش552162021356004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى591.0الخارجيوناحيائيمحمد عبد االمير محمد علي هادي553242041400096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيبارق رعد شاكر محمود554102041208062

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياماني محمد عبد حسن555132042118019

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى كريم عبد هللا عبد الحسين556162041139045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية المسك للبناتادبيجنان هيثم جبار حميد557142022119010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيموج حسين علي هادي558142052104022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيسدن محمد صالح هاشم559112052081009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيباقر ناظم كاظم سعيد560142041008018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيحسناء سالم حسين عبد هللا561212042140063
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيامنه زياد عبود محمود562122042230011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيرقيه حسين معن عبدهللا563132042283053

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمها خليل عمران حسين564112042080141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد ستار جبر عبد الحسين565262041005007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية الغفران المختلطةاحيائيخالد هادي عواد مريغان566102041150004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الفجر للبنيناحيائيعلي محمود مناجد محمد567192041037020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد خالد حسن اسماعيل568102041009043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية البينات للبناتاحيائيفاطمة يحيى ابراهيم عباس569212042116041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيبتول محمود حسين عزم570132042075010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي زين العابدين مهدي571212041002045

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيبرزان حميد رشيد حسون572212041010016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية القدس للبناتاحيائيشهد طارق زيدان خلف573212042110065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيايمان جبار عبود جبر574262042250031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0الخارجياتاحيائيناديه جليل هادي جاسم575232042401090

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد جمال مورد داود576242041009123

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيهناء جميل نعمة حمادي577282042069083

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسجاد حوم لطيف عبد578142041008036

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيزينب ياسر جواد عاشور579232042192005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيورود سعيد جسام حسن580102042110118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيكميل كاظم حسن رحيل581141941208172

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمحمد حسن قاسم احمد582111941020087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء محمد طالب نجم583112042079039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيهند ازهر احمد نعيم584222042161138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمنار معروف عمران موسى585142042093069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0الخارجياتاحيائيساره احمد عبد هللا عباس586132042401071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحذيفة خليل عبد هللا ناصر587112041018033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى354.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيشهد عدي محمد رشن588112042080089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيميسون سعد علي زغير589112042064077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعبد الباري هاشم عبد الحسين مطلك590142041023034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى342.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيجاسم محمد مطر غضبان591232041051027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد الرحمن جريان فليح حسن592112041029015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى335.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائياحمد حسين محمد عباس593192041343011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمصطفى مقداد علي محمد594142041008092
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0الخارجياتاحيائينور محمد ثابت عبد595132042401138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى319.0ثانوية فدك للبناتاحيائيطيبه ثائر ثامر كاظم596142042070086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى305.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيورود ابراهيم كريم حميد597142042145284

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيغفران بالل فايق شحاذه598122052106024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيكرار هادي جمعه سعد599152051015047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيكاظم حسن كاظم علي600272051033034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقياحمد عماد محمد حسين601142051182005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد عماد محمد حسين602142051182050

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد فالح عدنان صبري603192041012052

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0ثانوية الكويت االولى للبنيناحيائيسميه فيصل عبد حمد604192042314003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيأحمد صبحي كريم مطلك605192051017002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمسرى رحيم كنبر خلف606212042137139

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيرسل جليل عبد شندي607262042111018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى310.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب علي هادي فليح608262042078042

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقياسماء عبد ساجت خضر609222052311004

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيسجاد جاسم طاهر محسن610262041203030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيغفران وليد فياض سليمان611112022073056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيسجاد عبد كاظم مشحوت612132021013013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0اعدادية االخالص للبناتادبيهبة علي خلف حسن613112022112162

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه فالح علوان كاظم614112022089060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0الخارجيونادبيمحمد حمودي كريم ثجيل615132021400089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيسيف جواد كاظم حميد616132021251020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0اعدادية الكرمة للبنينادبيرسول محمد احمد حمادي617192021066017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0ثانوية االقصى للبنينادبيسجاد نادر عبد القادر مصطفى618132021028020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0اعدادية البطولة للبناتادبياسيل عامر عاشور كاظم619102022110014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0ثانوية المشاهده للبناتادبيياسمين احمد جمعة ابراهيم620122022080042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيآيه ماجد حميد عبد الحسن621122022102003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور مهدي نعمان يوسف622252042096540

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية النور للبناتاحيائيساره حيدر حميد عبد623181942238021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه حميد محمد شهاب624192042173007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه ياسر هيثم عبد علي625142042127026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيكوثر احمد قاسم محمد626132042109061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية البيان للبناتاحيائيريام حسن عالوي محمد627102042096032
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه سعد جبار حسن628132042071021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم علي سلمان محمد629262042086155

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيطيبة هيثم تركي عبد630112042221037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحيدر علي قاسم عبد االمير631132041054016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيحارث علي جبار عليوي632122051022014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية المناسك للبناتادبيايه رائد غازي عبد الحسين633272022104021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0ثانوية الزهراء للبناتادبيحسناء محسن كاظم محسن634112022088011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0اعدادية حماة للبناتادبيزهراء مهدي صالح احمد635112022084078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0ثانوية الشمائل للبناتادبيتبارك عقيل مشالي مهجهج636142022109010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0ثانوية عدن للبناتادبيرحمه مصطفى فاضل محمد637112022094027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعباس عالء الدين حسن سلمان638112021180071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0اعدادية الفارابي للبنينادبياشرف حسين علي عباس639112021002004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0ثانوية المعالي للبناتادبيزينب خالد كريم ابراهيم640142022127030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعمر اسعد يوسف فهد641192021013026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى338.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي فيصل حسين زامل642142021026080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمد هيثم حمزه جاسم643112021181107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى سمير خداداد صفر644132021009139

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيطيبه كريم حسين حسن645212042147096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد علي حسين محمد علي جاسم646122041201071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيايمان منصور عراك حمادي647102042141007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعباس رياض جاسم جبر648122051026030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الزهرة محسن649162051370058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيفردوس نعمة سعود حمد650191922205009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0ثانوية الميسرة للبناتادبيداليا غازي تركي شرموط651112022139005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيهمام اسماعيل حميد جوري652192021292013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى323.0اعدادية الروافد للبناتادبيمريم خميس صبر شرقي653192022198034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد الرحمن اسماعيل علي حمود654102021010013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0ثانوية الفضائل للبناتادبيفاطمة ابراهيم جميل مراد655142022083038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0اعدادية سومر للبنينادبيصالح حسن جامل شلب656242021009042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيختام صبار مشرف نهار657192022370022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0اعدادية الوركاء للبنينادبيزيد عالء جليل صغير658112021027035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى314.0ثانوية الدرعية للبنينادبيعباس احمد عبد خلف659232021170011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينبأ سعد حمد ياسين660142022099085
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبياماني باسم حسين علي661162022209007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0اعدادية عائشة للبناتادبياسراء كريم حسن محسن662142022074008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى308.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعلي هيثم جلوب شالل663232021255068

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفاطمه احمد سالم مطلك664192042175071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية راوة للبناتاحيائيداليا عبد االله غضيوي حسين665191942145019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيرانيا خميس نواف علي666192042229036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0اعدادية زينب للبناتادبينور عادل حميد منصور667142022110170

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعلي طه فرحان كاظم668212021043034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0اعدادية المعارف للبنينادبيكرار داود سلمان حسن669212021005035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيانس محمد جاسم محمد670212021268008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمهدي سردال مهدي ابراهيم671212021042042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى338.0ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي حسين داود سلمان672212021056017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيمصطفى صدام ناجي طالب673322041060073

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمشرق مشتاق عبد العالي عبد هللا674262021047187

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة صادق لفته حسن675262022126077

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيايناس سمير نعمه حسين676212022294015

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0ثانوية الشافعي للبنينتطبيقيحميد هشام حميد عبد الحسين677182051132006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيحيدر محمد موسى محمد678182051006019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى333.0اعدادية الزهور للبناتادبيبتول قاسم ناصر حسين679142022080011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيانمار ابراهيم احمد جاسم680112021160007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى319.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيزين العابدين مؤيد رشيد سعيد681312051009019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى316.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيمها يعقوب يوسف حواس682222052427035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيبنين عبد االمام عبد الجبار محمد683162042457007

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيطليعة طارق عبد هللا عامر684162042274025

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيمحمد صالح عبد المجيد صالح685162041069032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيدالل عالء محمد مهلهل686162052473016

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيشمس حسين خضير عباس687162042175034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمهدي صالح صاحب مجيسر688252041116071

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية327.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيبدر حسن خالد صبيح689162041359002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيطاهر فوزي عبد السادة لفتة690162041357044

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية311.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائياطياف علي نعيم بليل691222042412007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي غالي عاجب حاتم692162051355184

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0ثانوية شيخ سعد للبناتادبيفاطمه حسن مظلوم سلطان693262022145014
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقياسيل باهض جمعه فداوي694162052296002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبياية شريف نجم عبد695222022155005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء جواد عبد الساده مريهج696282022077026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيمهدي عبد الحسن جميل عبد المحسن697162021096013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0ثانوية النرجس اللبناتادبيزينب عدنان حمود محيه698222022182017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيشهد محمد علي داحس699222042323236

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي حسين عيسى شالكه700222021086068

قسم تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية340.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعلي خالد باسل بريد701222021090039

22 من 22صفحة 


