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الصيدلة كلية/بغداد جامعةاالسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات الرحمن اعداديةاحيائيموسى جبير ماهر االء1102042103004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعةالعلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.2للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيشحاذه صالح رعد الرحمن عبد2132041055048

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعةالكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة568.0للبنات العذراء مريم اعداديةتطبيقيبحو قريو صبيح رانيه3172052247008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعةالعلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة572.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاحيائيحافظ جاسم صباح مصطفى4132041012131

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيعبد محمود عكلة محمود5192041114103

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة527.0للبنات األمل اعداديةتطبيقيجبار عزيز عادل هاجر6112052065061

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة527.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيفرهود حميد عمر احمد7112051049011

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعةالمساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة495.0للبنين سينا ابن اعداديةتطبيقيكاظم جاسم لطيف حسين8112051017013

العلوم كلية/بغداد جامعةالعلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.1المتميزين ثانويةاحيائيصبري سعدون رعد هللا عبد9112041010072

العلوم كلية/بغداد جامعةالمعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات التسامح اعداديةاحيائيمحمد كريم احمد حوراء10142042076037

العلوم كلية/بغداد جامعةالطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة558.0للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيعيدان ناصر ضياء جعفر11142041049011

العلوم كلية/بغداد جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة535.0للبنات االهلية الريادة ثانويةتطبيقيخزعل صالح كفاح زينب12112052146005

العلوم كلية/بغداد جامعةالتطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيبريدي زغير جاسب مؤمن13282051021061

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعةالتطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة508.0للبنات الرحمن اعداديةاحيائيمحمود شناوه محمد زهراء14102042103022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعةالعلوم كلية/القادسية جامعة504.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيعنتر خلف مجيد محمد15192041114098

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعةالتمريض كلية/كربالء جامعة568.0للبنات االهلية الصباح ثانويةاحيائيحمدان فليح محمد امنة16142042132006

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعةوالطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات الخنساء ثانويةتطبيقييوسف راضي خليل حوراء17142052107004

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعةالسيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة482.0للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيوسمي حسين محمد مآب18112042068070

القانون كلية/بغداد جامعةاالحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة541.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاحيائيجبر حيدر عباس منتظر19132041034040

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةادبيرحيمه عباس ذياب محمد20142021012071

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الهدى اعدايةادبيحسن عباس حمزة رنا21142022077013

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعةوالتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة500.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيخميس زيدان بشير براق22142042225043

التمريض كلية/بغداد جامعةالمعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات االعتدال ثانويةاحيائيمحمود شاكر هادي هنادي23132042077037

البيطري الطب كلية/بغداد جامعةالقدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة510.0للبنات االهلية القيم ثانويةاحيائيحمود سلمان الرزاق عبد سرى24142042149037

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعةالبحار علوم كلية/البصرة جامعة392.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيجبر عباس الكريم عبد الزهراء25132042281017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعةللبنات التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيعبد جاسم عدي هجران26112042080154

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة374.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحميد رشيد إبراهيم اللطيف عبد27132051010044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيرؤوف فيصل مصطفى اسامة28102051014015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعةالزراعة كلية/كربالء جامعة366.0للبنات االخالص اعداديةتطبيقيشذر الواحد عبد عباس نسرين29112052112037

اللغات كلية/بغداد جامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الكوثر ثانويةادبيبهير خزعل كاظم بنين30132022122007

اللغات كلية/بغداد جامعةواالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات بغداد اعداديةادبيحسين عبود محمد تبارك31132022070020

اللغات كلية/بغداد جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة436.0للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيمحمد سلطان حسين محمد32212021038105

اللغات كلية/بغداد جامعةللبنات التربية كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات الفردوس اعداديةادبيحسن فالح محمد رنا33132022118042

اللغات كلية/بغداد جامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنات الهدى اعداديةادبيابهيدل عويد عدنان اسماء34152022047004
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اللغات كلية/بغداد جامعةاألعالم كلية/العراقية الجامعة415.0للبنات جرير اعداديةادبيحسن مهدي مقدام ضحى35122022089042

اللغات كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة404.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةادبيكاظم المجيد عبد اركان رفاه36132022224001

اللغات كلية/بغداد جامعةالسياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة395.0للبنين قتيبة اعداديةادبيجبر محسن جبار اسعد37152021004005

اللغات كلية/بغداد جامعةاألعالم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيحسن مجيد علي العابدين زين38182051085015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيخوان شاكر حسن فاطمه39122022134127

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الغسانية ثانويةادبيعبود الحمزة عبد سعد مرتضى40262021156053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات السجود ثانويةادبيمطر سوادي كاظم فاطمه41142022065043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين رشد ابن إعداديةاحيائيعلي جبار محمد رضا علي42142041023044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعةالبيطري الطب كلية/القادسية جامعة440.0للبنات القناة اعداديةاحيائيتوفيق طالب مشتاق حسناء43132042072022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعةاالعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة435.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةاحيائيالحسن عبد بدر وليد طة44112041210030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعةالسياسية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيجدوع شاكر عالء عباس45102051014044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعةالتطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة418.0للبنين االندلس ثانويةتطبيقيشرقي ابراهيم أحسان طه46102051012010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعةالميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات العربي الكفاح ثانويةتطبيقيعباس فاضل رعد حنين47102052092005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعةوالجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة409.0للبنين المسائية الهالل ثانويةتطبيقيفليح محمد حسن جعفر48292051155013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيجميغ حسين هادي زينب49152022046051

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعةالقانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة530.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيحسين سيد ماجد اسماء50152022045006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعةاآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الزهد ثانويةادبيطلب عبيد منعم شيماء51102022135005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة559.0للبنات بروانة ثانويةاحيائيوردي محمد منذر ضحى52192042151027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعةالعلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات النجاة اعداديةاحيائيكاظم صبر ثجيل طيبه53152042042064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعةالحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةاحيائيعبود بشاره هاشم زهراء54152042053036

للبنات التربية كلية/بغداد جامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة493.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةادبيكريم محمد صبيح زينب55152022053032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيحسن رومي جميل زهراء56152022045044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعةالفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيضميد هنيد حسن فاطمه57152022050079

للبنات التربية كلية/بغداد جامعةالترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات العلمية النهضة ثانويةادبيعبد فاضل علي شهد58112022067038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعةالرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات المأمون ثانويةاحيائيمصطفى قاسم صفاء حفصة59102042116011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنات اليرموك اعداديةاحيائيعبد جندي سالم هويده60272042059161

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة413.0للبنات الكوثر ثانويةادبيفارس محمود الرحمن عبد تمارا61102022125008

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0المختلطة التفاؤل ثانويةادبياحمد جاسم عامر رسل62142022151001

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعةاآلداب كلية/العراقية الجامعة397.0للبنات الفاروق اعداديةادبيدحام صالح ابراهيم عائشه63102022119017

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة395.0للبنات الحقالنية اعداديةادبيعلي محمد محي نبأ64192022178033

اآلداب كلية/بغداد جامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة431.0للبنين النجاح اعداديةادبيسرحان صالح رحمن حارث65142021027022

اآلداب كلية/بغداد جامعةللبنات التربية كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات المعراج اعدايةادبياحمد خالد همام هاله66102022113072

اآلداب كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة426.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيصالح قادر عمر ياسر67132021034155

اآلداب كلية/بغداد جامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيمحمد كريم غازي منتظر68142021208176
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اآلداب كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة412.0للبنات سومر ثانويةادبيشرقي مطر عالء سجى69142022072056

اآلداب كلية/بغداد جامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيكزار قاسم علي حسن70152021018016

اآلداب كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة401.0للبنات االعتماد ثانويةادبيحسين عسل حيدر نبأ71142022191055

اآلداب كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة401.0للبنين المروج إعداديةادبيكلب كاظم جواد حسين72142021013024

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعةاألعالم كلية/العراقية الجامعة412.0للبنات المسائية المثنى ثانويةادبييعقوب ابراهيم رعد فاطمه73102022220036

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيعجيل هللا عبد شريف زهراء74142022067068

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعةالجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة383.0للبنين المثنى اعداديةادبيهللا عبد عبد سهيل احمد75102021022013

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةللبنات التربية كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات  ابابيل اعداديةادبيمهدي حسن قاسم فاطمه76112022111034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة404.0للبنات الهدى نور ثانويةادبيمحيسن الرضا عبد مهدي حوراء77142022124020

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةاآلداب كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيفندي منصور ماضي حيدر78142021003047

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةالرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة380.0الخارجيونادبيمظلوم غافل كاظم علي79132021400075

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةالتطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة379.0للبنات الفكر اعداديةادبيهللا عبد الزم سكر رقيه80152022056027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة378.0للبنات سومر ثانويةادبيشطيب ناهي حسين شهد81142022072061

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةالسياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة377.0للبنين النهروان اعداديةادبيعطيه حسن صالح باقر82152021020009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةالتربية كلية/الحمدانية جامعة375.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةادبيحسن علي كريم محمد83112021057072

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةاالسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيغازي العزيز عبد بهاء سجاد84122021047066

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةاالسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةادبيالكريم عبد لطفي احمد آيه85122022087002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةالرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنين الرافدين اعداديةادبيمحسن سليم معد محمد86152021001129

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةالمنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة371.0للبنات بغداد اعداديةادبيمحمد جاسم شاكر فاطمه87102022117030

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةواالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة408.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيمانع جالي محمد عذراء88152042080249

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعةواالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات الكرامة اعداديةادبيحميد اسعد علي مريم89132022101073

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة401.0للبنات االخيضر ثانويةادبيجبر هللا عبد فرحان زينب90122022116020

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعةاالولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة398.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةادبيالحسين عبد علي عبد رعد الرزاق عبد91222021305034

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعةاآلداب كلية/العراقية الجامعة392.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيعلي عبد محمد قاسم بالل92152021015022

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعةالجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة387.0للبنين الرضوان اعداديةادبيعباس عبد احمد حسن93112021034010

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعةواالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة398.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيبسام هاشم محمد عالء نرجس94282042190186

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة542.0للبنين الرضوانية اعداديةتطبيقيخضير هللا عبد طالل نوح95102051041037

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة522.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيخلف موسى مكي مرتضى96122051025089

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعةوالتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيحمود ربيد عواد هللا عبد97162051060111

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعةالهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة450.0للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيسعدون داغر الكريم عبد االكبر علي98152051009022

العلوم كلية/المستنصرية الجامعةالشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة540.0للبنات الشمائل ثانويةاحيائيثجيل شلش جليل زهراء99142042109026

العلوم كلية/المستنصرية الجامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة530.0انقرة-تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاحيائيحسن علي حسين مرتضى100132041242051

العلوم كلية/المستنصرية الجامعةالتطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة524.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاحيائيكريم حسن فاضل عقيل101132041009026

العلوم كلية/المستنصرية الجامعةالحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات النجاة اعداديةتطبيقيمجبل فيصل حسين ايه102152052042005
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةتطبيقيعلي بناوي عباس فاضل103142051050021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الربيع زهرة اعداديةتطبيقيعبود جاسم علي حوراء104152052050007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة428.0للبنين النهوض اعداديةتطبيقيعزيز صالح طاهر اشرف105142051047010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعةواالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين الطيار جعفر ثانويةتطبيقيعجيل لفته هادي احمد106282051020003

القانون كلية/المستنصرية الجامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنين الدين صالح اعداديةادبيجواد عباس جبار هيثم107132021008155

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعةالسياسية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات المسائية الهدى ثانويةادبيسلطان علوان احمد رانية108102022224007

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الخير دجلة ثانويةادبيسلمان داود سلمان احمد109132021038002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعةللبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات زينب اعداديةادبيمحسن كامل ضياء فاطمه110142022110130

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعةوالبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة449.0للبنات النصر اعداديةاحيائيجاسم قاسم عباس رقيه111122042112078

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعةوالجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة390.0للبنين االهلية االوحد ثانويةتطبيقيعبد نجم سهيل مصطفى112162051499040

التربية كلية/المستنصرية الجامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين عدي بن حجر اعداديةادبيعليوي سعد ستار علي113142021174052

التربية كلية/المستنصرية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبيحسين سلمان احمد علي114142021026065

التربية كلية/المستنصرية الجامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0المختلطة االهلية النا ثانويةادبيعبيد نعمه عماد فاطمه115312022063001

التربية كلية/المستنصرية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة457.0المختلطة كصيبة ثانويةادبيسلمان حسن قيس حيدر116262021173026

التربية كلية/المستنصرية الجامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات الماثر اعداديةادبيجبر شمخي رشيد غدير117152022051100

التربية كلية/المستنصرية الجامعةالسياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين البراق اعداديةادبيسلطان فلحي محمد مصطفى118152021002170

التربية كلية/المستنصرية الجامعةالسياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة470.0للبنات النجاة اعداديةاحيائيعاشور ناصر محمد حوراء119152042042028

التربية كلية/المستنصرية الجامعةالكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيحسون نعمه ابراهيم خليل120232041001035

التربية كلية/المستنصرية الجامعةاالعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة456.0للبنين كوثا اعداديةاحيائيحمزه فوزي حسن زيد121232041051053

التربية كلية/المستنصرية الجامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات االنتصار اعداديةاحيائيحسين محمد حامد ميسم122132042091112

التربية كلية/المستنصرية الجامعةالرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنات االستقالل ثانويةتطبيقيرسن زغير عباس زهراء123132052075011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين بالل ثانويةادبينزال علي الكريم عبد ايمن124102021055005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة419.0للبنين الدين صالح اعداديةادبيمحيسن محمد جاسم مرتضى125132021008135

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة417.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيكاظم محمد سعد هدى126152022048120

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة407.0للبنين األدبية الرياحي الحر اعداديةادبيصيهود عدنان فراس ياسين127112021181136

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةادبيحسن فالح سهيل سها128102022094031

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاآلداب كلية/العراقية الجامعة404.0للبنين الكفاح ثانويةادبييحيى لهيب شعالن متمم129182021022014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاآلداب كلية/المستنصرية الجامعة399.0الخارجيونادبيكاظم جواد عباس مصطفى130152021400167

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة399.0المختلطة االمام اعداديةادبيمهدي حسين كريم علي131182021278008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة398.0للبنين الوارثين اعداديةادبيعميد حمد النبي عبد مرتضى132152021013101

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة466.0الخارجيوناحيائيجوالن لوتي سعود حسنين133122041400018

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة392.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيفهد حامد خالد وسام134112021203239

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاآلداب كلية/العراقية الجامعة391.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةادبيصياد جبار مهند ياسر135152021011065

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعةاآلداب كلية/العراقية الجامعة389.0للبنين قتيبة اعداديةادبيسعدون محسن سعد حيدر136152021004021
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةادبيسرحان جاسم عزيز عمر137102021010021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنين المسائية بدر ثانويةادبيخفي كاظم حسين وارث138152021072249

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة492.0للبنين حطين اعداديةادبيهادي مهدي عماد مهدي139232021023041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة445.0للبنات البنين ام ثانويةادبيالهادي عبد العزيز عبد بشير كوثر140132022080069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاألساسية التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيعطيه سلمان محمد حسن141142021024065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاألعالم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين البيطار ابن اعداديةادبيمطر جاسم صابر أحمد142142021029003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيصالح مهدي سعد أحمد143112021207001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنين الشاكرين اعداديةادبيرشيد قاسم محمد اسامه144112021029010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة421.0للبنات الرافدين ثانويةادبياحمد هيالن محمد رفيف145132022095010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةالسياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة417.0للبنين الصديق ثانويةادبيجواد الرزاق عبد ناجح علي146232021027041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاألعالم كلية/العراقية الجامعة412.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةادبيشاني كاظم حيدر مصطفى147132021013031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة411.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةادبيعباس محمد باسم محمد148102021010027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة410.0للبنين الخبير اعداديةادبيعطية نعمة حسن منتظر149112021007089

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةالمواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات االسوار ثانويةاحيائيخسرو جواد صالح حوراء150132042076004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة440.0للبنين االسراء اعداديةاحيائيخلف صبار رزاق الدين عز151102041011051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات زينب اعداديةاحيائيعبد محمود حامد مريم152142042110203

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المناهل ثانويةاحيائيمحمد عبد ناصر حوراء153132042126015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةطوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة408.0للبنين الدواية اعداديةاحيائيعكال كاظم جواد علي154222041023042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاآلداب كلية/االنبار جامعة406.0للبنين الكرمة اعداديةاحيائيحسون علي الدين نور ياسر155192041066158

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة405.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيكريم علي حسين علي156152041071216

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة401.0للبنين الوارثين اعداديةتطبيقيعصمان سلمان داود حسن157152051013016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةالرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيعبود فرج محمد سجاد158152051007050

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة398.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيعلي حسين محمد حازم مينا159122022134163

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة396.0للبنات الفردوس اعداديةادبيسلمان قاسم كريم زينب160132022118079

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةادبيعبد فرهود عالء زينب161112022220039

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعةاآلداب كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنين التاجي ثانويةادبيمحمد عدنان مهند غيث162122021010024

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعةاألعالم كلية/العراقية الجامعة417.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيعباس خيون الجواد عبد زهراء163272022160054

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعةاالثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة383.0للبنين المصطفى اعداديةادبيحلو جاسم احمد حيدر164152021009056

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين النظامية اإلعداديةاحيائياحمد شهاب العزيز عبد الدين شهاب165142041021068

الزهراء طب كلية/البصرة جامعةاالسنان طب كلية/بابل جامعة598.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيهليل نعمه حسين ضياء166232041252113

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعةالكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة558.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيمحسن احمد شهاب هللا عبد167162051033060

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعةوالبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة553.0للبنين المدينة ثانويةتطبيقيمفتن كامل عزيز بهاء168162051029002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة561.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيعلي زغير عودة احمد169162051355016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعةالعلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيمزيد فالح حسن علي170162051083080
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعةالحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة550.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيناصر جبر الرزاق عبد المحسن عبد171162051364091

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة554.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيموسى جابر داخل حسين172162051022029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعةالكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة548.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيسلمان داود صالح فيصل173162051355213

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعةالحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة572.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيعداي سالم علي مير ورود174162042165505

العلوم كلية/البصرة جامعةالطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة575.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيوهيب كشيش عوده زهراء175162042212014

العلوم كلية/البصرة جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة557.0للبنات االنوار بحار ثانويةاحيائيمحمد جاسم علي حوراء176162042458024

العلوم كلية/البصرة جامعةالمواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة538.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيعودة عبود نجم زينب177162042240067

العلوم كلية/البصرة جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين جيكور اعداديةاحيائيعلي ثامر سالم حسين178162041061005

العلوم كلية/البصرة جامعةالعلوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنات االهلية الوهج ثانويةاحيائيعبود الكريم عبد ثائر الهدى نور179162042339022

العلوم كلية/البصرة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة539.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةتطبيقياعبيد مذبوب حيدر زينب180162052210022

العلوم كلية/البصرة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة532.0للبنات البسمة اعداديةتطبيقيعيسى عدنان اكرم غفران181162052257010

العلوم كلية/البصرة جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة530.0للبنات الثريا ثانويةتطبيقيفهد جرمان حسن زينب182162052338023

العلوم كلية/البصرة جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة502.0للبنين االهلية الضاد ثانويةتطبيقيرحيم علي مسلم علي183162051442015

العلوم كلية/البصرة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين الزبير اعداديةتطبيقيسعيد جاسم احمد مؤمل184162051034131

العلوم كلية/البصرة جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة479.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةتطبيقيراضي شبيب حيدر حسن185162051067005

العلوم كلية/البصرة جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة475.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيخضير رجب يحيى حسين186162051353065

العلوم كلية/البصرة جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة474.0للبنات األبلة اعداديةتطبيقياحجيرش حميد رافد فنار187162052171039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة459.0للبنات األهلية عشتار ثانويةاحيائياحمد ياسين االله عبد علياء188162042251017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة544.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيظاهر خلف عباس زينب189162052230028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة514.0للبنين المسائية القرنة ثانويةتطبيقيحنون هللا عبد حكمت صالح190162051354043

القانون كلية/البصرة جامعةالعلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيقمبر الرضا عبد محمد اسراء191162042380010

الزراعة كلية/البصرة جامعةالزراعة كلية/البصرة جامعة380.0المختلطة الرافدين ثانويةتطبيقيدهماي بنات محمد حسن192162051300012

الزراعة كلية/البصرة جامعةعام/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/البصرة جامعة378.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيصخي عبد نجم علي193162051083093

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة447.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةادبييوسف عيسى علي حسن194162021139009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةاالسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة410.0للبنين الجزائر اعداديةادبيكطان زايد بجاي مهدي195222021042059

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةللبنات التربية كلية/البصرة جامعة409.0للبنات االهلية الرحمن كرم ثانويةادبيحاتم عيسى ناجح سجى196162022205007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات المرفأ ثانويةاحيائيمحمد موسى جواد حنين197162042213010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنين حمدان اعداديةاحيائيسلمان احمد باسم عمر198162041046010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةاآلداب كلية/البصرة جامعة422.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةاحيائيغالب أحمد عمار مريم199162042152163

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالقرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيمحمد جاسم الستار عبد االء200162042183006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات الشنقيطي اعداديةاحيائيصخي زهير علي بنين201162042209016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالبصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيصالح جاسم نوري حسين202162041353018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالزراعة كلية/البصرة جامعة374.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةاحيائيفاخر مؤيد دريد ايات203162042350001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةواالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةتطبيقيعلي الزهره عبد حامد زهراء204161952183012
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالعلوم كلية/البصرة جامعة461.0للبنين العباسية الروضة ثانويةتطبيقيمهدي العزيز عبد رياض محمد205162051080036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة457.0الخارجيونتطبيقيوادي جبار وليد حسين206162051400108

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيحسين العباس عبد كاظم حسين207162051090011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالمائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيكحيوش محسن مضر كرار208162051363221

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالقرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة398.0للبنين الروان اعداديةادبيحسن علي عبد سجاد صادق209162021023013

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةللبنات التربية كلية/البصرة جامعة361.0للبنات األبلة اعداديةادبيغضبان مهدي صالح زهراء210162022171031

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالقرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة361.0للبنات النضال ثانويةادبيعيسى جريو سالم هبه211282022050077

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين االهلية العلمية النخبة ثانويةاحيائيواوي حسن ماجد ياسر212242041251103

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنات العلياء ثانويةادبيغالب فاخر االمير عبد اسراء213162022227004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعةاالساسية التربية كلية/الكوفة جامعة412.0للبنين العوالي الرماح اعداديةادبيمحمد وهيب لطيف مصطفى214162021307026

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعةالهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين الدواية اعداديةاحيائيجبر حنون جحيل حيدر215222041023017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائيمكي ريسان عماد فاطمه216222042202026

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعةالمنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة419.0المختلطة العزم اعداديةاحيائيحميد صدام نايف جنان217162042309008

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة401.0للبنات االهلية الظهور عصر ثانويةاحيائيالهيل ابو يوسف عادل زينب218162042457019

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة516.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيخنفر كريم حنين مهدي219162051301090

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعةالعلوم كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين االخضر الحزام ثانويةتطبيقيعلي محمد فالح حيدر220162051048005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالتطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة503.0للبنات المروج اعداديةاحيائينعمه جواد يوسف زهراء221222042137034

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة477.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةاحيائيسلطان منعثر رسن حسام222162041069005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة451.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيعبيد لفتة محسن ايات223162042381030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة450.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةاحيائيمطر الحسن عبد حسين زينب224162042294033

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات العربي المشرق ثانويةاحيائيعيسى االله عبد حيدر زهره225162042148014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالبيطري الطب كلية/البصرة جامعة439.0للبنات خم غدير اعداديةاحيائيعلي صادق جعفر فاطمه226162042268026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة432.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيعربي االمير عبد مهند حسن227222041010026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالبيطري الطب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيجمعه شريف حنون الهدى نور228162042381204

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةاألساسية التربية كلية/بابل جامعة429.0للبنين البصرتين اعداديةاحيائيحسوب محمد عوده حسن229222041029031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةوااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةتطبيقيفارس غالي علي موزه230162052380082

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيعبيد مزهر رحمن حسين231162051363079

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةاإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة445.0للبنين االهلية االمال ثانويةتطبيقيعبدالحسن صابر جمعه حسين232162051128026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالقرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيعباس غداي ماجد اسراء233162052208002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة472.0للبنين المطلب عبد بن هللا عبد اعداديةادبيجعفر هادي جليل محمد234252021212022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالعلوم كلية/البصرة جامعة499.0للبنين االهلية البروج ثانويةاحيائيغالب هاشم خالد حسن235162041439001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيعلي عبد رمضان فاضل احمد236162051033003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة481.0الخارجيونتطبيقيحطاب خضير احمد حسين237162051400081

للبنات التربية كلية/البصرة جامعةواالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة410.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةادبيكريم مزيد حكيم حوراء238162022164021
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعةالقرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة385.0للبنات البتول اعداديةادبيزايد حسن حامد زينب239162022242032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعةالقرنة/التربية كلية/البصرة جامعة372.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةادبيحسن قاسم سعيد امل240162022287014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعةواالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة411.0المختلطة االيمان ثانويةاحيائيسهر كاظم كريم زهراء241222042214008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعةالبحار علوم كلية/البصرة جامعة408.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيمالح شهاب المحسن عبد زينب242162042212020

اآلداب كلية/البصرة جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنين الرضي الشريف اعداديةادبيصالح عويد احمد منتظر243162021052075

اآلداب كلية/البصرة جامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةادبيخزار خالد فيصل احمد244162021139005

اآلداب كلية/البصرة جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة446.0للبنات رفح اعداديةادبيايوب قدوري صبيح زهراء245162022219025

اآلداب كلية/البصرة جامعةالقرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة433.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيحسن خريبط عباس محمد246161921030097

اآلداب كلية/البصرة جامعةالقرنة/التربية كلية/البصرة جامعة428.0للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةادبيراضي غالب علي حسين247162021134001

اآلداب كلية/البصرة جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة422.0للبنات الجمهورية اعداديةادبيخلف زويد هادي زهراء248162022239020

اآلداب كلية/البصرة جامعةاآلداب كلية/البصرة جامعة401.0للبنين سوادي غانم اعداديةادبيعاصي محمد كريم احمد249162021068004

اآلداب كلية/البصرة جامعةالبيطري الطب كلية/البصرة جامعة413.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيخضير نعيم طالب نرجس250162042145091

اآلداب كلية/البصرة جامعةالقرنة/التربية كلية/البصرة جامعة467.0للبنات الخصيب ابي اعداديةتطبيقياحمد كاظم احمد سجى251162052218042

اآلداب كلية/البصرة جامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيمحيي راشد علي عباس252162051083066

البحار علوم كلية/البصرة جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة412.0للبنين شبك منارة ثانويةاحيائيزينل محمد جاسم كاظم253172041068055

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة459.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةتطبيقياحمد شريف نشوان الرحمن عبد254332051001023

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعةالعلوم كلية/الموصل جامعة557.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيصائل عبد محسن عمر255172051002015

العلوم كلية/الموصل جامعةكركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيقاسم احمد مهند صفا256172042330078

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعةالتربية كلية/سامراء جامعة479.0للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيجاسم محمد محمد مرتضى257172041059088

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعةالقوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة469.0للبنين االمجاد اعداديةاحيائيعلي كمال الباري عبد مهيب258172041026153

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعةالمعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة456.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحامد سعدون محمد هاجر259172042357860

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعةاألساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيمحمود طارق زياد معتصم260172041011207

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعةالتربية كلية/الحمدانية جامعة424.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيخلف عباس حلمي ماجده261172042251130

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعةالعمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة407.0للبنين العزة اعداديةاحيائيحسين جيجان رحيم مرتضى262252041016058

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الشافعي اعداديةتطبيقيسلطان الدين عز جمال عبيدة263172051144030

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة484.0للبنين الزهور اعداديةاحيائيصالح عدنان خلدون زيد264172041015039

التمريض كلية/الموصل جامعةالتمريض كلية/الموصل جامعة573.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيداؤد ذنون كريم سعدى265172042251084

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعةاآلداب كلية/الموصل جامعة453.0ايمن-  الخارجيونادبيحسين سعيد عبدالهادي اسامه266172021400027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعةالترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين االيمان اعداديةادبيجاسم السالم عبد طالب اسامة267192021063006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعةللبنات التربية كلية/الموصل جامعة366.0للبنات بحركة ثانويةادبيسركيس يوئيل ستراك مريم268312022043012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعةالحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة361.0للبنين السياب اعداديةادبيحسن احمد محمد احمد269202021078014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعةاآلداب كلية/الموصل جامعة360.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيعلي حسن رياض عبيده270172021366058

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعةللبنات التربية كلية/الموصل جامعة393.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيخضر امين محمد هللا عبد ايه271312042081024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعةالكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيساجت عباس ربيع مصطفى272242041076119
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعةاالثار كلية/سامراء جامعة361.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيعلك كاظم الحسين عبد علي273242041076082

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعةاالسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة366.0للبنين الراية اعداديةتطبيقيبشير محمد بسمان طيف274172051025021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةالعلوم كلية/الموصل جامعة530.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعبد امحسين اللوب نجوى275172042371271

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات زنوبيا ثانويةاحيائيابراهيم غربي جمعة انفال276172042264002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنات المربد اعداديةاحيائيحسين نزار ناجل ريم277172042291040

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0للبنات العلوم دار ثانويةاحيائيعلي احمد محمد شهد278172042234012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة495.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيخضر ابراهيم وليد ابراهيم279172041351016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةللبنات التربية كلية/تكريت جامعة488.0المختلطة العال ثانويةاحيائيكاطع الكاظم عبد حكمت رغد280312042068005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةالمتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة476.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيخضر احمد مهتدي مشرق281172041008376

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةالطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة578.0للبنين االمين الصادق اعداديةتطبيقيزينل رضا علي حازم قاسم282172051178032

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةالعلوم كلية/الموصل جامعة514.0للبنات قرطبة  اعداديةتطبيقيمحمد احمد وليد عائشة283172052231020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةواالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيجاسم خالد وليد علي284172051351429

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةالمعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة391.0للبنين حنيفة أبي اعداديةتطبيقيحامد سعدون محمد ابراهيم285172051016003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعةوالمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة494.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيجاسم حامد غانم مصطفى286172051351701

للبنات التربية كلية/الموصل جامعةالموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنات  مؤتة اعداديةاحيائيعباس رضا مهدي سكينه287172042301048

للبنات التربية كلية/الموصل جامعةالموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيشاهين محمد عبدهللا هبه288172042371295

للبنات التربية كلية/الموصل جامعةوتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة379.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعبو نجم احمد زينب289172042371146

اآلداب كلية/الموصل جامعةالحقوق كلية/الموصل جامعة534.0للبنين القبة ثانويةادبيحيدر بيرم الدين خير محمد290172021081011

اآلداب كلية/الموصل جامعةالجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيالياس اديب راكان رانيه291332042056031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الفيصل نوري الشهيد ثانويةادبيحمود دبيس خلف الكريم عبد292172021182010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةالتربية كلية/الحمدانية جامعة485.0للبنين وانة ثانويةادبيسعيد بشير صخر بالل293172021093003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة401.0للبنات قرطبة  اعداديةادبيشهاب اسماعيل رافع نور294172022231037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين الوركاء اعداديةاحيائيسلطان محمود خزعل العابدين زين295172041064018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةالحقوق كلية/الموصل جامعة476.0للبنين العياضية اعداديةاحيائيمصطفى سعيد فاضل مناف296172041115047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنات االهلية الهدى ثانويةاحيائيهللا عبد شعبان خزعل تقوى297172042338011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةللبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيسلطان تركي محمد اسراء298172042371023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةالتربية كلية/الحمدانية جامعة381.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةتطبيقيسعيد يونس طارق محمد299172051005043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةاألساسية التربية كلية/تلعفر جامعة373.0للبنين المسائية الكفل ثانويةتطبيقيعباس محمد علي محمد حسين300232051250016

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة515.0للبنات االهلية اللباب ثانويةتطبيقيعبيد طارق زياد رسل301102052137009

اآللي واالنسان الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة543.0للبنين النظامية اإلعداديةتطبيقيياسين فرحان ثائر همام302142051021115

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنين الحكمة دار اعداديةاحيائيعلي جبار خليل علي303142041026042

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعةوالغاز النفط تكرير قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة573.0للبنين االهلية الخطيب ثانويةتطبيقيحميد حسن عرب الباري عبد304182051119015

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالتطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة509.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائيجمعه محمود احمد اركان305212041054018

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالسيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة499.0للبنات المودة اعداديةاحيائيجابر علي محمد جبير بتول306262042078008
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الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة560.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقييونس الرضا عبد احمد محمد307282051001133

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعةواالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيلفته فالح كريم ضرغام308132041055043

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيجبار رشك صفاء سجاد309222041002131

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالتمريض كلية/كربالء جامعة581.0للبنات العربي السيف اعداديةاحيائيالعال عبد عليوي حسن شهد310132042111067

البصرية االلكترونيات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعةالبصرية االلكترونيات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين العامرية اعداديةاحيائيزغير جواد كاظم عمر311102041020129

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعةالصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة491.0للبنات النموذجية االهلية المكارم ثانويةاحيائيحمزه عبد امجد داليا312142042138010

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعةالتطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة455.0للبنين فلسطين اعداديةتطبيقينويديس سويد يحيى احمد313192051002004

الالسلكية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعةواالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيكاظم حسين سعدي يوسف314272041002192

الضوئية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيصالح فاضل عباس مريم315132042086101

الضوئية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيحنون عبود رحيم عقيل316152051018033

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيمحمود مطلب صبار هشام317112051025052

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة516.0للبنين االنصار اعداديةتطبيقيعطيه عباس هللا عبد احمد318132051003005

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة513.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةتطبيقيخضير ابراهيم الرزاق عبد صفا319142052067010

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة510.0الخارجياتتطبيقيعبد جاري طاهر ايالف320142052401003

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة503.0للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيمحمد كريم مناف افنان321112052074005

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةالسيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة494.0للبنين األهلية المعارج ثانويةاحيائينعيمه عليوي ريسان حسين322222041076017

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةالحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة472.7للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيإبراهيم صبري وليد خالد323132041020058

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةالمعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة465.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيرضا الحسين عبد جالل غدير324232042142228

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةاإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة490.0للبنات االهلية الريحاني ثانويةاحيائيخماس جاسم فراس ايه325142042194018

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةاالعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة485.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيهاشم عليوي حسين مصطفى326112041032079

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةالمتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة483.0للبنين العامرية اعداديةاحيائيرمل أبراهيم خليل ابراهيم327102041020007

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةوالبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة463.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائياحمد نظام علي تارا328202042138027

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0االهلية النجاح سبل اعداديةاحيائيحرجان حامد خالد ايهم329262041059018

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةالسيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة455.0للبنين الثقلين اعداديةاحيائيخليف الرضا عبد غانم مصطفى330242041030031

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة454.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيابراهيم محمد سعد حسين331132041055029

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة441.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيخنجر كشيش بدري حسين332292041007068

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين المسائية السيدية ثانويةتطبيقيعطية محمد صالح ادم333112051209009

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعةالطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة503.0للبنات الصدر آمنة اعداديةاحيائيعلي وحيد زعال ساره334142042136036

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعةالعلوم كلية/بابل جامعة503.0للبنين النهرين اعداديةاحيائيعبيد عمران عقيل اسامة335112041020010

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعةالبيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة456.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةتطبيقيحسن محمد جاسم عباس336262051208017

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعةالرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةتطبيقيخضير صبار صادق محمد337152051006041

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعةالتطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنين الفراهيدي ثانويةاحيائيخزعل الكريم عبد هادي ليث338162041075156

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة474.3الحارثية-المتميزين ثانويةاحيائيمحمود حميد خالد هللا عبد339102041028092

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعةالمواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين الشروق اعداديةاحيائيزيدان محمد جاسم احمد340122041032004

33 من 10 صفحة



االلكترونية الحاسبة  2022-2021 الدراسية السنة ترشيح تعديل

الثانية الوجبة (العامة القناة)

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت
 المجموع

النهائي
الترشيح تعديلالمركزي القبول

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات النضال ثانويةتطبيقيابراهيم رحيم امير زينه341102052102011

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةتطبيقيحسين فاضل مثنى الخالق عبد342112051188003

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنين المركزية النجف اعداديةتطبيقيمحمد احمد علي محمد عباس343252051001049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيمهدي رمضان حسين علي344252051044077

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعةواالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيبرهان عكماش حسن مصطفى345252051044151

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعةالكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة543.0للبنات واسط اعداديةاحيائيمساعد جواد كاظم بشرى346252042066009

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعةوالبتروكيمياويات البوليمرات قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة571.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيزاير سيد محمد جعفر347252051150037

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة548.0للبنين العزة اعداديةاحيائيمحمد الحسين عبد نعمان علي348252041016038

العلوم كلية/الكوفة جامعةالنجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة566.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيعبود علي مهدي مروه349252042101195

العلوم كلية/الكوفة جامعةالتطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة518.0للبنات االهلية المنار اعداديةاحيائيمحمد فالح حسن زهراء350252042058016

العلوم كلية/الكوفة جامعةالنفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة582.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيياسين زيد عبد هادي حسين351252051044043

العلوم كلية/الكوفة جامعةالعلوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيعوده عبد محسن جواد352222051017018

العلوم كلية/الكوفة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيمبارك محمد جاسم حسن353252051008024

العلوم كلية/الكوفة جامعةالعلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيزنجار محمد عواد حسين354162051355068

العلوم كلية/الكوفة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين العزة اعداديةتطبيقيالحسن عبد جميل طالب الفقار ذو355252051016012

العلوم كلية/الكوفة جامعةالعلوم كلية/واسط جامعة472.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةتطبيقيكاظم جواد قاسم علي356242051061013

العلوم كلية/الكوفة جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقيداود سليمان علي حسين357252051205035

العلوم كلية/الكوفة جامعةالمعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة464.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيحنون ابراهيم كاظم جواد358162051038019

العلوم كلية/الكوفة جامعةالمواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين ميسان اعداديةتطبيقيجليل عباس خضير امير359252051011005

العلوم كلية/الكوفة جامعةالبصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيمسير فرحان كاظم علي360162051090033

العلوم كلية/الكوفة جامعةاالحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة429.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةتطبيقيمعارز مكطوف عمران زيد361252051207018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعةالبيطري الطب كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيصالح مهدي حيدر حوراء362252042108063

القانون كلية/الكوفة جامعةالتربية كلية/القادسية جامعة460.0المختلطة الياسري نور ثانويةادبيموتان لطيف حسن بشير363252021117005

القانون كلية/الكوفة جامعةالعلوم كلية/بابل جامعة503.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيعلي محمد الجبار عبد فاطمه364252042116071

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين الخير دجلة ثانويةادبيجبار ناجي اسعد حيدر365132021038021

التمريض كلية/الكوفة جامعةالبصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة588.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيظاهر دويش محمد حسناء366292042053036

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة558.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيكاظم جواد علي رقيه367252042084277

الزراعة كلية/الكوفة جامعةالزراعة كلية/الكوفة جامعة399.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيشميس حسين ناصر عباس368252041007191

الزراعة كلية/الكوفة جامعةبابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنات النجوم ثانويةاحيائيشدهان حاج احمد ايات369232042130005

اللغات كلية/الكوفة جامعةالسياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة390.0للبنات الفردوس اعداديةادبيمخيف داود سعد زينب370242022119016

اللغات كلية/الكوفة جامعةالتربية كلية/سامراء جامعة378.0للبنين الرسول اعداديةادبيعبيد حسن كاظم صادق371242021035008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةالتربية كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةادبيعبد صاحب عمار ياسر372252021044048

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة402.0للبنين اليقظة اعداديةادبيسمير عزيز حميد عباس373142021028093

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة387.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيعمران محمد باقر علي374252021008103
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةالحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة453.0للبنين العلم ثانويةاحيائيذرب شجاع صالح هللا عبد375182041019015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنين ميسان اعداديةاحيائيشاهر كامل عباس علي376252041011052

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةللبنات التربية كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيسالم يونس ثائر دنيا377252042059308

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةالمائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقياحمد شهاب كرار فضل378252051205077

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة410.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةتطبيقيعطوش كريم رحيم مسلم379252051207046

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةالزراعة كلية/البصرة جامعة376.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيالهادي عبد سعود محمد الحسين380162051352029

التربية كلية/الكوفة جامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيزغير طه حسن السجاد علي381252041150212

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعةللبنات التربية كلية/الكوفة جامعة411.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةادبيمتعب المحسن عبد جعفر آيه382252022089002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعةللبنات التربية كلية/الكوفة جامعة382.0للبنات الصباح اعداديةادبيداود جريو صكبان ساجده383252022064067

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعةللبنات التربية كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجمعه ناجي فراس ايات384252042170062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعةالعمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيسلمان محسن احسان الزهراء فاطمة385252042084537

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعةاألساسية التربية كلية/بابل جامعة452.0للبنات المدحتية اعداديةاحيائيحميد شاكر علي فاطمه386232042090146

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعةالبيطري الطب كلية/الموصل جامعة423.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيكاظم جبوري فاضل الهدى نور387252042170630

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحسن عبد سالم زينب388252042170347

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيحمود ابو رحمان داخل الهدى نور389252052170191

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة387.0للبنات السوق اعداديةتطبيقيعبيد احمد الباري عبد هاجر390222052209051

اآلداب كلية/الكوفة جامعةاآلداب كلية/الكوفة جامعة425.0للبنات الفرزدق اعداديةادبيعاجل ذيبان خالد كوثر391252022073046

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة387.0للبنين  الحيرة اعداديةادبيطاهر عبيد تركي قاسم392252021015038

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة والمعدات المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين الشيعي للوقف (ع) الكعبة وليد ثانويةاحيائيعبيد حسن كاظم عباس393252041033015

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعةالقوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين المطلب عبد بن هللا عبد اعداديةاحيائيحسن مصطفى كاظم علي394252041212007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعةاالساسية التربية كلية/الكوفة جامعة418.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيمحمد عبد حسن ماهر395252041031529

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعةالتربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةتطبيقيحسن عبد الكريم عبد ميثم396252051010055

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات االهلية الثقة ثانويةاحيائيعلي عبدالزهره عقيل كوثر397241942081088

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة397.0للبنات االهلية االندلس ثانويةاحيائيعزيز جميل الكاظم عبد نرجس398252042098020

الفقه كلية/الكوفة جامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة366.0للبنات االفتخار اعداديةادبيكاظم مالك خالد فاطمه399252022079086

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعةالعمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة511.0للبنين السالم ثانويةتطبيقيمحمد مطلك عدنان مصطفى400182051044035

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعةالمدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة505.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةتطبيقيابراهيم نايف خلف زيد401212051081006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعةالعلوم كلية/واسط جامعة449.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيفرمان محمد جاسم علي402262051027032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعةالعلوم كلية/تكريت جامعة545.0للبنين الرومي صهيب اعداديةاحيائيصالح هللا عبد محمد احمد403182041118007

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعةالعلوم كلية/بابل جامعة421.0للبنين الحرمين بين ثانويةتطبيقييونس مسلم شهاب حافظ404252051046004

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعةالبيطري الطب كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةاحيائيجاسم هللا عطا محمد مهدي405182041141095

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة487.0للبنات عمورية اعداديةاحيائيياسين طه ثامر سروى406182042183082

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعةاآلداب كلية/القادسية جامعة474.0للبنين النبوي المسجد ثانويةاحيائيدهيمش ضيم عايد بندر407292041016007

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعةالقرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيكيم داغر عبار سجاد408162051013029
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العلوم كلية/تكريت جامعةالكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة526.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيحسين سليمان علوان ميس409182042140027

العلوم كلية/تكريت جامعةالعلوم كلية/تكريت جامعة399.0للبنين المغيرة اعداديةتطبيقيجاسم حميدي عامر بكر410182051086005

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة503.0لبنين المقاصد ثانويةاحيائيحمد ذياب علي ايمن411182041068003

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعةوالتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة499.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيتقي علي اصغر زينب412182042244022

التمريض كلية/تكريت جامعةالموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة587.0للبنين الواسطي اعداديةاحيائيخلف زيدان حامد محمد413182041053054

البيطري الطب كلية/تكريت جامعةالحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة445.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيمحمد صالح هللا عطا جالل414202041007017

الزراعة كلية/تكريت جامعةواالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة399.0للبنين العلم ثانويةاحيائيحسين عباس حسين علي415182041019018

الزراعة كلية/تكريت جامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيحمد هللا عبد عامر امنه416182052237001

الزراعة كلية/تكريت جامعةللبنات التربية كلية/تكريت جامعة367.0للبنات بيجي ثانويةتطبيقيحمد علي ناصر أيمان417182052177001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة393.0للبنات البطولة اعداديةادبيمحمود شاكر محمد شهد418102022110077

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعةالسياسية العلوم كلية/تكريت جامعة379.0للبنات بيجي ثانويةادبيجبر ندا حاج نجالء419182022177023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة371.0للبنين المزهر ثانويةادبيخليل كردي ابراهيم محمد420182021150031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعةالشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة395.0للبنين الحويجة اعداديةاحيائيحردان عواد حسين محمد421202041019054

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعةالحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة393.0للنازحات للبنات النصر ثانويةاحيائيسعيد طالب موفق مروه422202042168034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيعطيه محمد حامد نزهان423182051361028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعةالطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة379.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيحسين حسن قصي غيث424182051005029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعةالطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة376.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيحسن محمد هللا عطا العزيز عبد425182051005019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة522.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةادبيججان محمد دارا عدنان بيمان426182022383011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعةالبيطري الطب كلية/كركوك جامعة455.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةاحيائيحمد خلف قاسم فاروق427202041059010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعةاآلداب كلية/كركوك جامعة388.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيحمد مدلول ياسين حسن428202051261010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعةاالسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنين الواسطي ثانويةادبيمحمد سعيد خميس نسيم429102021040042

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعةالسياسية العلوم كلية/تكريت جامعة383.0للبنين الخضراء ثانويةادبيحسين محمد زبير هللا عبد430182021050014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعةاالسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنات البينات اعداديةادبيعبد محمد قاسم زهراء431212022116011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعةالسياسية العلوم كلية/تكريت جامعة369.0للبنات الخرجه ثانويةادبيسلمان هاشم رحمن لمى432182022217018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعةالحقوق كلية/تكريت جامعة482.0للبنات بيجي ثانويةادبيسليم حسن علي فاطمه433182022177020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعةالسياسية العلوم كلية/تكريت جامعة363.0للبنات المنتهى اعداديةادبيجاسم نصيف حردان أمنه434212022103001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعةواالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة405.0للبنات العلم ثانويةاحيائياحمد فارس وقاص سماء435182042170052

للبنات التربية كلية/تكريت جامعةواالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة390.0للبنات فريشتة ثانويةاحيائيساج ياسين جليل رغد436212042176018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعةالزراعة كلية/تكريت جامعة376.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيمحمد شامل ضرغام ايه437182042237012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعةالرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة475.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيجاسم نصيف ثعبان اشواق438182052162004

اآلداب كلية/تكريت جامعةاآلداب كلية/الموصل جامعة418.0للبنين ربيعة اعداديةادبيفانوس جياد مالك انس439172021112010

اآلداب كلية/تكريت جامعةالسياسية العلوم كلية/تكريت جامعة365.0المسائية بيجي ثانويةادبيمحمود عواد طارق ابراهيم440182021332001

اآلداب كلية/تكريت جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة398.0المختلطة الباهلي اعداديةتطبيقييوسف صباح زيد عادل441182051084011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيجبار منشد خالد غازي442292021016053
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيعلي احمد مبارك محمد443182021004052

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0المختلطة بابل ثانويةتطبيقيالمهدي عبد اسماعيل سعيد حسين444222051259004

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعةواالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنين القبس اعداديةاحيائيخلف حميد خالد حميد445182041131007

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين قصر ام اعداديةتطبيقيالنبي عبد إبراهيم محمد حيدر446162051042020

واالتصاالت االلكترونيك هندسة قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة546.0للبنين برزان مجمع ثانويةاحيائيشاهر ابراهيم نواف اركان447172041106001

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين التفوق اعداديةتطبيقيشمخي عبد عماد علي448242051062069

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعةالقانون كلية/القادسية جامعة438.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةتطبيقيجديله ابو نون كاظم اياد449242051204009

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعةالبتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة508.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيمحمد حسوني علي حسين450232041019046

العلوم كلية/القادسية جامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة557.0للبنين بابل ثانويةاحيائيكاظم ثابت وائل الحسن ابو451232041021002

العلوم كلية/القادسية جامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيمطر جاسم سلمان عبير452242042104121

العلوم كلية/القادسية جامعةالبناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة428.0للبنات ميسلون اعداديةتطبيقيامين سدخان كاظم عال453242052106035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعةالعلوم كلية/القادسية جامعة415.0للبنين الشعلة اعداديةتطبيقيدعيوش حسوني شاكر علي454242051012026

الزراعة كلية/القادسية جامعةالزراعة كلية/القادسية جامعة369.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةاحيائيعبد ساهي الكريم عبد ميقات455242041202140

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعةواالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة389.0للبنين القاسم اعداديةادبيزغير علي قاسم علي456232021006032

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعةالبيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيسبط عايش فاضل رشا457242042121094

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة437.0للبنات بلقيس ثانويةاحيائيظاهر مدلول جبار عذراء458242042110076

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعةبابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةتطبيقيعبيس حسين عباس حيدر459242051204029

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعةالزراعة كلية/المثنى جامعة375.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيساجت النبي عبد عظيم حسين460292051153074

التربية كلية/القادسية جامعةالتربية كلية/الكوفة جامعة480.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيعداي ناظم سمير هاني461252021122160

التربية كلية/القادسية جامعةالتربية كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين المطلب عبد بن هللا عبد اعداديةادبيحمزه هالل فالح حسن462252021212004

التربية كلية/القادسية جامعةالتربية كلية/القادسية جامعة515.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيكريم كدر احمد نور463242042189051

التربية كلية/القادسية جامعةاالتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيزيد عبد كامل فاضل فاتن464242042121209

التربية كلية/القادسية جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة539.0للبنين غماس اعداديةتطبيقيلهمود لفته راجي مقتدى465242051016069

التربية كلية/القادسية جامعةاالتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةتطبيقيعبد محمد مهدي الفقار ذو466242051200030

التربية كلية/القادسية جامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين االهلية المسائية القصواء ثانويةتطبيقيعلي واجد سامي امير467252051165001

التربية كلية/القادسية جامعةالبناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة425.0للبنين نفر اعداديةتطبيقيحسين شنشول جبار عقيل468242051025015

التربية كلية/القادسية جامعةالرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة418.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيمحمد الباري عبد لفتة عدنان469292051016054

التربية كلية/القادسية جامعةاألعالم كلية/العراقية الجامعة413.0للبنين االهلية العلمية النخبة ثانويةتطبيقيكرمد علي جميل حسن470242051251005

للبنات التربية كلية/القادسية جامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة370.0للبنات الشذرات ثانويةادبيشنين الكافي عبد عماد رقيه471292022077016

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعةاالطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةادبيعبد حسن طارق رندة472112022218017

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعةاألساسية التربية كلية/سومر جامعة397.0للبنات الهدى اعداديةادبيكباشي حمزة رزاق نبأ473242022115078

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة457.0المسائية الراية اعداديةتطبيقيحمد شهاب حماد احمد474192051341004

العلوم كلية/االنبار جامعةالتمريض كلية/بغداد جامعة586.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاحيائياحمد هللا عبد عمر نورا475192042152043

العلوم كلية/االنبار جامعةالعلوم كلية/االنبار جامعة510.0للبنين الميثاق اعداديةاحيائيجاسم عواد عامر عمر476192041006048
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العلوم كلية/االنبار جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة502.0للبنين الفجر اعداديةتطبيقيعبيد شالل احمد هللا عبد477192051037021

العلوم كلية/االنبار جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة462.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةتطبيقيفضيل مطلك مشعان سيف478192051356026

العلوم كلية/االنبار جامعةالكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين البغدادي ثانويةتطبيقيجاسم خالد سالم هللا عبد479192051030009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعةوالبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة570.0للبنات التكاتف ثانويةاحيائيصباح خضير علي هاجر480192042231012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعةهيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة491.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيحسين احمد عبدالجبار يقين481192042370283

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعةالبيطري الطب كلية/ديالى جامعة452.0للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيهللا عبد علي سعد الهادي عبد482212041038052

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعةالهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنين األوفياء اعداديةاحيائيداود محمد صباح عثمان483192041078020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات الحقالنية اعداديةاحيائيثابت حرج محمود هدى484192042178067

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة406.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيعبود خالد زياد طارق485192021342067

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة386.0للبنين المربد اعداديةادبيهللا عطا رافع موصوف احمد486192021056003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعةللبنات التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات قريش ثانويةاحيائيعلي خلف ناظم اسراء487192042158003

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعةللبنات التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات زينب ثانويةادبيخلف عطوان رمضان خلود488192022265008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة425.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةادبيكليب محيسن ذاكر خطاب489192021026010

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعةاألساسية التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنين الرومية ابن اعداديةاحيائيسعود جليل طالب القادر عبد490212041037013

القائم/التربية كلية/االنبار جامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة362.0للبنين الوثبة ثانويةادبيفزع لهمود طالب حسين491222021056001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعةالعلوم كلية/االنبار جامعة506.0للبنين زنكورة اعداديةاحيائيرجه عبد سمير محمد492192041032043

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعةالعلوم كلية/االنبار جامعة505.0للبنات الشفق ثانويةاحيائيجميل احمد مفيد شهد493192042243039

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعةالحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة487.0الخارجياتاحيائيحسن عبد جمال جيهان494102042401015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعةالبيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة467.0للبنين الرمادي ثانويةاحيائيعفتان تركي غسان خطاب495192041001037

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعةالتطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الفجر اعداديةتطبيقيعبد هللا عبد علي طه496192051037013

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعةللبنات التربية كلية/االنبار جامعة416.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةادبيحمد مشرف حميد عائشه497192022202021

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعةللبنات التربية كلية/االنبار جامعة393.0للبنات االزدهار ثانويةادبيسرهيد رجب الدين بهاء نورالهدى498192022154021

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعةعام/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/االنبار جامعة376.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةادبيسطوان هادي مؤيد احمد499102021205017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات الوفاء ثانويةاحيائيبردان عبد رحيم اطياف500192042241005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعةاالسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة395.0للبنات االمل ثانويةاحيائياسعد شهاب لطيف خوله501312042049007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة391.0للبنات جواد مصطفى ثانويةاحيائيساهي سالم محمد ريام502232042128037

للبنات التربية كلية/االنبار جامعةاالسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة383.0للبنات العرفان اعداديةاحيائيمحمود حميد مثنى جنان503192042166016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعةالسياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة400.0للبنات االثير ابن ثانويةتطبيقيخلف كردي احمد نسرين504192052131025

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعةحديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة372.0للبنين كوثا اعداديةاحيائيهارون محسن كاظم علي505232041051111

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعةالسياحية العلوم كلية/الموصل جامعة372.0المختلطة المرتضى ثانويةاحيائيهادي عويز ناظم عباس506232041185023

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة392.0للبنين التقدم اعداديةادبيحمد عبد فاهم مصطفى507192021062042

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعةالزراعة كلية/االنبار جامعة386.0للبنين زنكورة اعداديةاحيائيجبير فواز نهاد هللا عبد508192041032033

المدني قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة510.0للبنين الجديد الفجر اعداديةتطبيقيعاشور جياد عايد الدين سيف509102051032012

المدني قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة510.0للبنين اليمن اعداديةتطبيقيامين عدنان رائد هللا عبد510102051016039
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المدني قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعةالقانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة503.0للبنين السويس اعداديةتطبيقيعبود الدين نجم ضياء الدين نجم511132051006070

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيمحمد هاشم حسين سجاد512122051007050

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعةالمائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيحسين عليوي هاشم كرار513122051007087

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعةاألعالم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الفكر اعداديةادبيدوالب كاظم هاشم سجى514152022056052

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة429.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيالكريم عبد محمد جاسم حسن515122021047027

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعةاآلداب كلية/بغداد جامعة429.0الخارجيونادبيحميد خميس عادل حسين516142021400061

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين الخضراء اعداديةادبيتوفيق يحيى محمد الرحمن عبد517102021013030

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الحكيم اعداديةادبيهاشم نعمة وليد صدام518112021032023

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةادبيعلي ابراهيم صالح ورود519122022096059

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنين الخبير اعداديةادبيجاسم عباس خليف عباس520112021007048

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةللبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0للبنات االسكندرونة اعداديةادبيشيرمامي رحمان احمد ساره521142022099043

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةالترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين جواد مصطفى اعداديةادبيهللا عبد سعيد نوري عمر522102021015062

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيكاطع ماضي سعدون منتظر523142021049102

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةاالسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة406.0للبنين المروج إعداديةاحيائيعلي تناي هادي احمد524142041013011

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةاالعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة461.2الخضراء-المتميزين ثانويةتطبيقيعلي هللا عبد سامي هللا عبد525102051002011

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيجبير غالي نعيم حيدر526282051008038

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة426.0المختلطة االسراء ثانويةادبيحبيب محمد رعد احمد527112021169002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعةللبنات التربية كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات زينب اعداديةاحيائيعلوان محمد معن امنه528142042110019

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيحسين كامل رضا حسين529252041150090

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة431.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيشمخي عباس كاظم امير530272041154025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة534.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةادبيحسين ابراهيم خالد زمن531132022172003

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة495.0المختلطة الحرمين ثانويةادبيعجاج صالح طه لينا532122022178004

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0الخارجياتادبيحسن محمد مناضل فاطمه533122022401112

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعةللبنات التربية كلية/بغداد جامعة440.0للبنات صفية اعداديةادبيرشيد شنين محمد زينه534142022075144

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة425.0للبنات الحضارة ثانويةادبيمحمود جميل محمود اصاله535102022108005

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة419.0للبنات االخيضر ثانويةادبيعكبان عكله حسين هدى536122022116033

اآلداب كلية/العراقية الجامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة405.0للبنين النورين اعداديةادبيخميس حسين عباس سامي537142021004025

اآلداب كلية/العراقية الجامعةاالطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة397.0للبنات حديد زها اعداديةادبيعباس محمد زهير زهراء538132022130023

اآلداب كلية/العراقية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة396.0للبنات رفيدة اعداديةادبيعلوان كاظم كريم غفران539112022106047

اآلداب كلية/العراقية الجامعةالفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة387.0للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيحسن سلمان عيدان فاضل540122021176034

اآلداب كلية/العراقية الجامعةالبيطري الطب كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين التميز اعداديةاحيائيفوزان الرضا عبد احمد علي محمد541222041356200

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين البيطار ابن اعداديةادبيعبيس عزيز قاسم حمزة542142021029026

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة468.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيمشكور خريبط علي عبد حسين543162021030020

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعةالمنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة390.0للبنات الباهلي امامه ثانويةابيادبيمهدي مجيد ابراهيم كوثر544192022210012
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعةالرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات قار ذي ثانويةادبيمرهون جاسم صالح مريم545182022233027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعةاالسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة370.0للبنات البيان اعداديةادبيحسين حسن سعد بنين546102022096024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة366.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةادبيابراهيم كاظم عبد امير547212021018005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين العراق ثانويةادبيحسين جميل عيسى قتيبه548142021040025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعةالتطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنات البتول اعداديةادبيحسين معيلي سعدون ريام549112022072050

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعةاالطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة361.0المختلطة العمرانية ثانويةادبيخميس طه عباس وسن550212022230017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعةاآلداب كلية/الموصل جامعة361.0للبنات العراق بنات ثانويةادبيخلف الحسن  عبد علي تبارك551112022128008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات النعيم اعداديةاحيائيرغيف شهاب احمد صابرين552142042073097

األعالم كلية/العراقية الجامعةاألعالم كلية/العراقية الجامعة421.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيحمد صبر محمود صبر553142021210109

األعالم كلية/العراقية الجامعةالحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة476.0للبنات الروابط اعداديةاحيائيشمران محمود غافل وئام554192042229115

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعةالطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة464.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقيموازي هليل غالي مجتبى555222051306101

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة464.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقيعلي صالح جواد أحمد556272051001002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة462.0للبنين الجديد العراق اعداديةتطبيقيجاسم عبيد كاظم مخلد557232051052032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الحجة انوار ثانويةتطبيقيكحيط يسر ماجد حسين558162051026009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الحجة انوار ثانويةتطبيقيفليح محمد بدر مرتضى559162051026035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعةوالتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة470.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيجاسم حيدر احمد مرتضى560162051060192

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين الجامعة ثانويةتطبيقيخضير فائق عدنان يوسف561232051067082

العلوم كلية/بابل جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنات الربيع اعداديةاحيائيصبار جسام صاحب حوراء562232042098064

العلوم كلية/بابل جامعةللبنات العلوم كلية/بابل جامعة504.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةاحيائيعبيد جبر حيدر زهراء563232042205015

العلوم كلية/بابل جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة502.0للبنات االفاق ثانويةاحيائيحران خريبط حسين ضالل564232042144068

العلوم كلية/بابل جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة447.0للبنين المدحتية اعداديةتطبيقيسلمان عويد عالوي عويد565232051017047

للبنات العلوم كلية/بابل جامعةالمعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة505.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيلطيف ابراهيم محسن تبارك566232042120042

للبنات العلوم كلية/بابل جامعةاالغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة471.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيجريو شالل االمير عبد زهراء567232042120097

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعةالمعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة492.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيسعد محمد سهيل شهد568232042140054

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعةالهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة437.0المختلطة الغزالي ثانويةتطبيقيصاوي موجد حسن ذياب569232051186018

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنين الهندية اعداديةتطبيقيموازي عبيس كريم عالء570272051010053

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعةواالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيالحسين عبد الهادي عبد سعد مصطفى571112051032040

التمريض كلية/بابل جامعةبابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيالحمزه عبد مهدي محمد رقيه572232042111045

التمريض كلية/بابل جامعةالتمريض كلية/بابل جامعة573.0للبنات االصيل اعداديةاحيائيالحسين عبد مهدي احمد أية573112042064006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة453.0للبنين الرجيبة اعداديةادبيعيسى نعمه مرتضى امير574272021020003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة437.0للبنين حلب اعداديةادبياالمير عبد رعد عامر مخلد575262021013164

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة423.0للبنين صنعاء اعداديةادبيناصر فيصل صالح احمد576232021011002

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة388.0للبنين المسائية المسيب ثانويةادبيخليل ماضي مجيب احمد577232021256011

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة372.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةادبيطاهر محمد جبار ايوب578272021006004
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةاالطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيجيجان سهيل حسن غدير579232022271112

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةللبنات التربية كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة الطف ثانويةاحيائيحبيب الزهره عبد خليل نوره580232042177055

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة425.0للبنات رملة السيدة ثانويةاحيائيعطيوي رحيم الحسين عبد ضحى581232042152021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة403.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيعوده رستم مشعل رنا582272042068082

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةاالغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة374.0المختلطة الجماهير اعداديةتطبيقيهللا عبد كاظم علي رسول583232051183010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةالسياحية العلوم كلية/كربالء جامعة373.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةتطبيقيمزهر الحسن عبد ملحان وائل584272051015079

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعةالتربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةتطبيقيحسين صيهود علي محمد585252051045017

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعةالهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةتطبيقيخلف محمد قاسم هللا عبد586262051049015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعةللبنات التربية كلية/بغداد جامعة447.0المختلطة عرفات ثانويةادبيسلمان علي حمزه يقين587232022161007

اآلداب كلية/بابل جامعةالخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة364.0للبنات  البتول ثانويةادبيحمزه عبيد كاظم نضال588232022104035

اآلداب كلية/بابل جامعةاآلداب كلية/بابل جامعة362.0للبنين الثبات اعداديةادبيشعله الحسين عبد قائد محمد589272021024064

األساسية التربية كلية/بابل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة478.0المختلطة اليرموك ثانويةادبيكاظم أعلي مهدي حسين590232021200010

األساسية التربية كلية/بابل جامعةاآلداب كلية/بابل جامعة454.0للبنين الثورة اعداديةادبيعباس محمد حيدر كرار591232021003064

األساسية التربية كلية/بابل جامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين صنعاء اعداديةادبيعلوان رشيد خلف عمر592232021011054

األساسية التربية كلية/بابل جامعةالطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة400.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةادبيرميض عبيد قاسم هللا عبد593112021204079

األساسية التربية كلية/بابل جامعةعام/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/بابل جامعة396.0للبنين الطبري اعداديةادبيحسين ناصر محمد مرتضى594232021061073

األساسية التربية كلية/بابل جامعةاآلداب كلية/العراقية الجامعة390.0للبنين السيوطي اعداديةادبيشطب خضير ياسين حسين595112021054015

األساسية التربية كلية/بابل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة384.0للبنين االرشاد اعداديةادبيكاظم عوفي جبار مصطفى596282021101034

األساسية التربية كلية/بابل جامعةاالسالمية العلوم كلية/بابل جامعة446.0للبنات رملة السيدة ثانويةاحيائيعبد كاظم حيدر بنين597232042152008

األساسية التربية كلية/بابل جامعةواالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة433.0للبنات الربيع اعداديةاحيائيسلمان عبيس علي ريام598232042098084

األساسية التربية كلية/بابل جامعةللبنات التربية كلية/الكوفة جامعة429.0المختلطة الرواد ثانويةاحيائيفهد نعمه عماد اسراء599242042020001

األساسية التربية كلية/بابل جامعةالجميلة الفنون كلية/بابل جامعة387.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيكريم عبود احمد مسلم600252051153107

األساسية التربية كلية/بابل جامعةالطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة381.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةتطبيقيعلوان تايه كامل عباس601242051204040

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعةاالسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة363.0المختلطة الجماهير اعداديةادبيهللا عبد كاظم فاضل احمد602232021183006

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعةالعمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة419.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيابراهيم حمودي جاسم منتظر603252041200153

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنين زانستي هولير ثانويةاحيائيعارف سعيد صالح عماد604312041019013

العلوم كلية/النهرين جامعةاألعالم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةتطبيقيحداوي عبد وعد هللا عبد605272051015027

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعةالبيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة489.0للبنين العلمية خلدون ابن ثانويةاحيائيلطيف فاروق القادر عبد صالح606112041055013

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعةالمواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات الرحمن اعداديةاحيائيعبد الكريم عبد سالم اسيل607102042103002

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة533.0للبنات عائشة ثانويةتطبيقيكاظم كريم مهدي إيه608112052082002

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيحسين علي حسن زهراء609132052118026

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعةعام/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/بغداد جامعة472.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةادبيشناوه شنيشل كاظم غيث610112021057056

العلوم كلية/ديالى جامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الحاتمية ثانويةتطبيقيعبد جابر حسن بتول611182052159003

العلوم كلية/ديالى جامعةالمواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المحسن ثانويةتطبيقيشندي خلف كريم محمد612212051225022
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العلوم كلية/ديالى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة413.0للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيمحمد علي حردان افراح613212052090003

العلوم كلية/ديالى جامعةوالجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة409.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقياالمير عبد ناجي االمير عبد حيدر614212051002035

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنين الضيفان ابي اعداديةادبيداود عبدالرضا عبدالستار حسين615212021031011

الزراعة كلية/ديالى جامعةاالسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة459.0المختلطة سراجق اعداديةاحيائيحسين لطيف غازي سجى616211942248015

الزراعة كلية/ديالى جامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائيعباس حمزه احمد علي617212041274029

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعةالمقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة436.0للبنات الفراقد ثانويةاحيائيابراهيم اسماعيل محمد زبيده618212042148030

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعةالسياسية العلوم كلية/تكريت جامعة418.0للبنات االمال ثانويةاحيائيفدعم سلمان عبدالكريم صابرين619212042153031

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعةالعلوم كلية/ديالى جامعة391.0المختلطة المسائية الصقور ثانويةتطبيقيعلي االمير عبد محمود حسين620182051353006

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعةواالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبياحمد صالح رباح مهدي621212021014083

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعةالمقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة411.0المختلطة المدائن ثانويةادبيايدام الزم احمد براق622212022227005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيحسن محمد جاسم سعد623212041034045

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعةواالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة437.0المختلطة الكتاب ام ثانويةاحيائييوسف احمد علي حسن624212041260002

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعةالتطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة524.0المختلطة المتنبي اعداديةاحيائيعلوان يونس طه حسين625212041226006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعةالعلوم كلية/ديالى جامعة503.0المختلطة المتنبي اعداديةاحيائيزيدان العزيز عبد سامي مازن626212041226018

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعةاألساسية التربية كلية/ديالى جامعة414.0للبنين النضال اعداديةتطبيقيصالح هادي فاضل السميع عبد627212051029015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنات البحيرة ثانويةادبياشكفتي رضا احمد زهراء628212022120009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعةواالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبياحمد صالح رباح يوسف629212021014086

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنات الخنساء ثانويةادبيمبارك خضير جاسم بنين630212022117002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين الفلق اعداديةادبيحسن ياسين احمد يوسف631212021023063

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة الدستور ثانويةادبيخليل الحميد عبد بشار اسامة632212021219001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةواالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة422.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيمحمود عباس حسن احمد633212021001006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةواالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة412.0المختلطة المأمون ثانويةادبيخلف عباس ناظم احمد634212021212002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةالمقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة403.0للبنات الخلود ثانويةادبيحسين محمد علي غدير635212022164021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنات الريحانة ثانويةاحيائيعطوان عجيل مطشر براء636212042172014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنات المروة ثانويةاحيائيجاسم احمد الجليل عبد حنين637212042158012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةالمقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة446.0للبنات الخيزران اعداديةاحيائيمسلم مطلك صالح وجدان638212042147158

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة380.0للبنين التأميم صدى اعداديةتطبيقيحسن رفعت سامي عباس639212051033014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةتطبيقيداود حبيب شالل انس640212051278008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةاألساسية التربية كلية/تلعفر جامعة363.0للبنين االصالح اعداديةتطبيقيجاسم ربح باسم احمد641222051015002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعةاألساسية التربية كلية/ديالى جامعة434.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيخليل مخيبر محمود سجاد642212021049014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة376.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةادبيشمس حميد محمد زينب643212022293012

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الحسينية اعداديةتطبيقيحمادي عالوي تحسين رسول644272051009008

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعةالمدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة510.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةتطبيقيالرضا عبد حمزه محمد علي645272051015039

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعةالشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة503.0للبنين المدى اعداديةتطبيقيطارش عباس يوسف الرحمن عبد646272051026008
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العلوم كلية/كربالء جامعةالبتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة512.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيجواد رزاق علي حسين647272041007031

العلوم كلية/كربالء جامعةالسيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة426.0للبنين الوقار ثانويةتطبيقيلهمود هادي شاكر طه648272051046032

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعةالسماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائينهاب حسن جابر اديان649272042058006

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعةالعمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة549.0للبنات الروضتين اعداديةتطبيقيشهيب بدن سعد فاطمة650272052064047

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الثقافة اعداديةتطبيقيالحسن عبد عبد صابر وسن651272052055062

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعةالبيطري الطب كلية/كربالء جامعة457.0للبنين الفتح اعداديةاحيائييحيى علي صفاء علي652272041011075

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعةوااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة519.0للبنين المسائية زرارة ثانويةتطبيقيعلي محمد جبار محمد653272051152059

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعةكربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيكريم المنعم عبد مهدي عباس654272051008047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعةالسيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة436.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةتطبيقيالقادر عبد شعبان فائز كميل655272051015050

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعةعام/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/كربالء جامعة430.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقيموسى محسن موسى محمد656272051001128

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعةالعلوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيخليف ثامر ناصر حسين657272051013038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعةالهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة423.0للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيعلي الحسن عبد عادل علي658272051013088

التمريض كلية/كربالء جامعةالكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيمحمد حمود مكي حوراء659272042160119

التمريض كلية/كربالء جامعةبابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة574.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائينهاب حسن جابر روان660272042058116

الزراعة كلية/كربالء جامعةاألساسية التربية كلية/ميسان جامعة378.0للبنين االمام اعداديةاحيائيجواد حسن محمد زيد661232041013028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة399.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةادبيكاظم الحسن عبد فالح يوسف662272021006062

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة390.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةادبيغريب شهيد الرسول عبد نهى663272022072044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةواالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة483.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيجبر كاظم عماد علي664241941003189

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةالبيطري الطب كلية/كربالء جامعة447.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةاحيائييحيى علي صفاء زهراء665272042095060

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةاالساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات الحرائر ثانويةاحيائيالحسن عبد حميد حسين داليا666272042107025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة429.0للبنات اليقظة ثانويةاحيائيكاظم صالح صاحب نوران667272042103043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة427.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيعلي راضي سالم محمد668272041046087

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةالعمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة426.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيحسن جابر نجم ندى669272042079107

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةاألساسية التربية كلية/المثنى جامعة415.0للبنات الفاروق اعداديةاحيائيعبود فرحان عيسى زينب670272042069056

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة412.0للبنات الرسول بضعة اعداديةاحيائيجياد عبد محمد آيات671272042087002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة412.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيعبيد الحسين عبد داخل حمزه672272041150039

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة392.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيالساده عبد محمد حسين علي673252041157085

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الوقار ثانويةتطبيقيهندوز عطيه صالح صفاء674272051046031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين الثبات اعداديةاحيائيصيهود فاهم نزار مصطفى675272041024096

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة502.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيخالوي عيسى حيدر سحر676272042160253

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعةالتربية كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين البالغ اعداديةاحيائينادوس محمد جابر وهاب677272041036116

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعةالمعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة466.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيمزاحم شجاع محمد عباس678272041010092

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعةالطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحسن ابراهيم جليل احمد679282051151019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعةالقانون كلية/البصرة جامعة530.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةادبيحسن العالي عبد عالء اية680162022383008
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السياحية العلوم كلية/كربالء جامعةالكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةادبيابراهيم خليل مسلم احمد681272021006002

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيطرفة هليل لفتة امير682242041203031

الطب كلية/قار ذي جامعةالطب كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات األهلية األنوار ثانويةاحيائيالحسن عبد علي حسن زهراء683222042142037

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعةالعلوم كلية/البصرة جامعة469.0للبنين القرنة اعداديةتطبيقيطاهر عبيد حامد علي684162051027022

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة468.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةتطبيقيسرهيد عكله محمد هللا خير685222051312006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيلفته حسين حميد محمد686222041002287

العلوم كلية/قار ذي جامعةالكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة529.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةتطبيقيهادي عجيل احمد منتظر687222051069078

العلوم كلية/قار ذي جامعةواالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.0للبنين عدي بن حجر اعداديةتطبيقيالحسين عبد غميس نعيم عالء688162051062054

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعةوالجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة412.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيبجاي الهادي عبد جعفر صادق689222051009026

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعةالكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيجودة ريسان ضيدان حوراء690222042323082

القانون كلية/قار ذي جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيابراهيم جبر صاحب سجاد691222021048014

التمريض كلية/قار ذي جامعةالمعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات االهلية المستقبل اجيال ثانويةاحيائيشلهوب حسين مصطفى طيبه692222042391045

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعةواالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة390.0للبنات النور اعداديةاحيائيدايخ جبار مجيد نرجس693222042156261

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعةعام/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/ميسان جامعة372.0المختلطة االيمان ثانويةادبيحنون فاخر حسن منتظر694222021214018

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعةالمحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة366.0للبنات عشتار اعداديةادبيشريف راضي عماد زينب695222022158026

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعةاالسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة364.0الخارجيونادبيحسين كامل عبد سجاد696142021400097

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعةاالسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة440.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيحسين عنين هاشم فاطمه697222042153347

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة438.0للبنات عشتار اعداديةاحيائيعطب شريف راضي بنين698222042158012

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعةالشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة430.0للبنات الشطرة اعداديةاحيائيموسى هللا عبد صادق زهراء699222042161053

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعةاألساسية التربية كلية/ديالى جامعة402.0للبنين السالم اعداديةاحيائيمخلف عدنان عنيد عالء700222041013088

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعةالعلوم كلية/القادسية جامعة406.0للبنات الشموس شمس اعداديةتطبيقيالرضا عبد حسين قاسم ضحى701162052283024

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0المختلطة الفرقان ثانويةاحيائيمطشر هادي عباس حوراء702222042263005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة476.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيميس جياد عزار وليد703292021014146

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة466.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيظاهر دويش محمد فاطمة704292022160080

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة460.0المختلطة االمين الهادي ثانويةادبينذير مطر فيصل عمار705291921110043

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعةاآلداب كلية/المثنى جامعة385.0للبنين الرضوان ثانويةادبيناصر عودة ثامر علي706292021023017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعةالشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة487.0اللبنات التحرير ثانويةاحيائيفشاخ حسين علي بنين707222042183024

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة469.0المختلطة السبطين ثانويةاحيائيمسير حياوي علي كوثر708222042344005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعةالبحار علوم كلية/البصرة جامعة432.0اللبنات التحرير ثانويةاحيائيجابر الحسين عبد غانم مريم709222042183081

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعةعام/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/قار ذي جامعة389.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةتطبيقيعبد جمعة المحسن عبد ضحى710222052321058

اآلداب كلية/قار ذي جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة387.0المختلطة الجاحظ ثانويةادبيرضا غني الساده عبد وفاء711222022238005

اآلداب كلية/قار ذي جامعةالعلوم كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين العباس اعداديةتطبيقيمزاوي كامل ثائر علي712162051051078

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة505.0للبنين الوثبة ثانويةتطبيقيمحمود خلف محمد محمود713202051013043

العلوم كلية/كركوك جامعةالنفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة542.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيخلف رشيد ستار صالح714202051262045
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العلوم كلية/كركوك جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةتطبيقيامين امين محمد فريدون سوما715202052346004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعةالقوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة473.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةتطبيقيمحمد علي حسين علي716202051059011

التمريض كلية/كركوك جامعةكركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة585.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةاحيائيرضا حمه توفيق محمد دياري717202042331071

البيطري الطب كلية/كركوك جامعةالبيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة457.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيعلي غزال ستار زينب718192042370112

الزراعة كلية/كركوك جامعةالسياحية العلوم كلية/الموصل جامعة374.0للبنين المركزية كركوك اعداديةتطبيقيخليل جمعه مسعود هللا عبد719202051001041

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعةواالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة372.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةتطبيقيعزاوي محمد ياسين هللا عبد720202051250043

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعةاآلداب كلية/كركوك جامعة432.0للبنين المسائية جيا ثانويةاحيائيمهدي طه عدنان سيف721322041060027

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة454.0للبنبن كوبري التون ثانويةاحيائياحمد صمد جاالك ابراهيم722202041014001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعةاالطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة444.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيكريم هللا عبد عادل سهليه723202042344139

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة443.0للبنات الرافدين ثانويةاحيائيصديق احمد كنعان ملك724202042174011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعةالقوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة488.0للبنات صو أقار ثانويةاحيائيجاسم فاضل باسل عائشه725202042393008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات صو أقار ثانويةاحيائياحمد غريب يشار دنيا726202042393005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعةالقانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة433.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةادبيرسول محمد جتو مريمة727202022363011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعةالقانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة431.0للبنات الشروق ثانويةادبيهللا عبد صابر عماد االء728202022149007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعةاألساسية التربية كلية/بابل جامعة391.0للبنين الدرعية ثانويةادبيسعيد ضاحي علي حسن729232021170006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعةاألساسية التربية كلية/الموصل جامعة375.0للبنين المسائية المهيري إبراهيم الشيخ ثانويةادبياحمد خليل هللا عبد خليل730202021267008

اآلداب كلية/كركوك جامعةالحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة362.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيخضر محمد محمد هيمت731202021377120

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعةاالداب كلية/سامراء جامعة531.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةادبيكانبى الرحمان عبد لقمان مريم732202022349019

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعةالقانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة494.0للبنات منارة ثانويةادبياحمد كريم رضا هناء733202022321009

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة للبنات ميناخان ثانويةادبيعارف علي حسن ايمان734202022319005

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعةاالطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة443.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةاحيائيعلي محمد الرحمن عبد شيرزاد ئاويزان735202042345001

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعةاالطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة376.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةتطبيقيفتاح محمد زبير ايمان736202052349003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعةالكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة513.0للبنين الكحالء ثانويةتطبيقياحمد طالب حاتم مهدي737282051007044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعةالبيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة500.0للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيمحمد خلف فالح حيدر738282051008034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة488.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيشالكه حمدان هللا عبد حيدر739282051009031

العلوم كلية/واسط جامعةوالطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين النعمانية اعداديةتطبيقيعودة علي حسين حيدر740262051009012

العلوم كلية/واسط جامعةالطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنين زيدون ابن اعداديةتطبيقيزورة رشك عودة حسين741282051022036

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة481.0للبنات الصفا اعداديةاحيائيصحن ياسر نعيم فاطمه742262042085051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعةالزراعة كلية/واسط جامعة397.0للبنين خفاجة ابن ثانويةتطبيقيجيثوم حميد بشار حسين743262051159002

القانون كلية/واسط جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة506.0للبنات الزاكيات اعداديةادبيحميد شرهان كريم فاطمة744262022103023

القانون كلية/واسط جامعةوالجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة488.0للبنات الكوت اعداديةاحيائيفنجان جاسم محمد زهراء745262042096084

الزراعة كلية/واسط جامعةالكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات المجدات ثانويةاحيائيبليوي وساك حسون اسراء746262042136003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعةالنفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة433.0للبنات النطاقين ذات اعداديةادبيخلف غالي محمد يقين747262022102033

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعةالطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين القطيف اعداديةادبيفاضل طرخان صادق حسين748262021041014
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة423.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةادبيالحسن عبد احمد معن هادي749262021024038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعةاألساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة420.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهادبيحسين سكر هللا حمد زهراء750262022084014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة419.0للبنين الكرامة اعداديةادبيعذاب حسين علي زيد751262021004024

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعةالحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة435.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيعيسى الرضا عبد محمد حسن752262041209255

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعةاآلداب كلية/واسط جامعة404.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيبريجان نهار حيدر كرار753262041209160

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعةالعلوم كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنات الغربي علي ثانويةتطبيقيشميم علي حطاب آيه754282052065002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعةللبنات التربية كلية/القادسية جامعة398.0للبنات الشذرات ثانويةادبيعبد نجم محمد ختام755292022077015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعةاالساسية التربية كلية/الكوفة جامعة387.0للبنين االبراج اعداديةادبيالحسين عبد كريم سالم هاشم756252021027087

اآلداب كلية/واسط جامعةواالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة412.0المختلطة العربي الشباب ثانويةادبيحسين طعيمه حميد مجتبى757262021163011

اآلداب كلية/واسط جامعةاالطفال رياض قسم/العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة362.0للبنات الموفقية اعداديةادبيجبيل هندي خلف وفاء758262022093076

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعةاالسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين اليقظة اعداديةادبيمحيبس عليوي كريم حسين759141921028047

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعةاالطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة365.0للبنات فلسطين اعداديةادبيعلي عبد طاهر ثائر شهد760292022050079

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعةاالسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة400.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيرسن جليل احمد صابرين761272042160432

العلوم كلية/ميسان جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة506.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيجعفر طاهر عباس محمد762282051011108

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعةالتربية كلية/ميسان جامعة444.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيشاهين محمد حسين علي763282021151166

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعةاألساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0المختلطة اللواء حامل اعداديةاحيائيجاسم غافل عالوي امين764262041155007

التربية كلية/ميسان جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيياسر كاظم الحسين عبد علي765282051011078

التربية كلية/ميسان جامعةالطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات العمارة اعداديةتطبيقيحمود ماهود احمد زينب766282052059041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعةواالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة409.0للبنين الشرقي علي ثانويةادبيسعيد الحسين عبد عادل عيسى767282021010041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة451.0للبنات االصالة ثانويةاحيائيالحسن عبد فرهود فالح زينب768282042051054

األساسية التربية كلية/ميسان جامعةاآلداب كلية/قار ذي جامعة415.0للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيكزار الرزاق عبد رافد هانيه769222042204227

األساسية التربية كلية/ميسان جامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنات الميمونة ثانويةاحيائيفهد حمود الحسن عبد زهراء770282042073024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعةاآلداب كلية/الموصل جامعة387.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيطاهر بركات حسن مهدي771282051151824

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعةالتربية كلية/ميسان جامعة427.0للبنات الكحالء ثانويةادبيفليح محيسن عباس زينب772282022061022

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعةالكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة550.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيمهدي ياسين العظيم عبد مرتضى773162051301082

العلوم كلية/المثنى جامعةالرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة507.0المختلطة حيان ابن اعداديةتطبيقيعذافه حمد صالح سالم774291951100091

العلوم كلية/المثنى جامعةالطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة463.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقينغماش هاجت االمير عبد عمار775292051016060

العلوم كلية/المثنى جامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيفيصل بردان فرج جثير776162051371026

القانون كلية/المثنى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة454.0للبنين الثقلين اعداديةادبيعبد عاشور جبر فائق777292021009103

القانون كلية/المثنى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة438.0للبنين الثقلين اعداديةادبيداخل حسن عباس امير778292021009021

القانون كلية/المثنى جامعةاالساسية التربية كلية/الكوفة جامعة429.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيعبيد جابر ساجت عباس779292021153110

الزراعة كلية/المثنى جامعةالزراعة كلية/المثنى جامعة385.0للبنين المسائية القلم اعداديةاحيائيحران محمد االمير عبد بشير780292041151020

الزراعة كلية/المثنى جامعةالسماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمذبوب كريم محسن رسل781292042051114

الزراعة كلية/المثنى جامعةالزراعة كلية/المثنى جامعة372.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيعطيه فالح جميل حسنين782292051026037
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واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعةاألساسية التربية كلية/المثنى جامعة423.0المختلطة حيان ابن اعداديةاحيائيخلف كاظم جواد علي783292041100061

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعةالعزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة407.0المختلطة العارضيات اعداديةاحيائيهللا عبد كاظم فاضل علي784242041152037

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيجساب سالم محمد فاطمة785222042323482

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيماشي زاير صاحب مرام786292042057242

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعةالتربية كلية/الكوفة جامعة457.0المسائية المنار ثانويةاحيائيكاطع نعمه فهد جاسم787292041150004

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعةالكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة525.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيجساب مطلك فرج علي788292051153174

اآلداب كلية/المثنى جامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة388.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيجواد محسن علي حسين789292051026197

األساسية التربية كلية/المثنى جامعةالقانون كلية/المثنى جامعة438.0للبنات الوفاء اعداديةادبيوميان علي احمد زينب790292022058021

األساسية التربية كلية/المثنى جامعةالبيطري الطب كلية/المثنى جامعة437.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيحمدان محسن عادل زهراء791292042055038

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعةالعلوم كلية/تكريت جامعة529.0للبنين االهلية الخطيب ثانويةاحيائيخلف حسن محمود قيس792182041119048

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعةالمحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائياحمد صبار احمد سرسام793182042162014

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة387.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةاحيائيحمادي حسين احمد مريم794182042252027

التربية كلية/سامراء جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0المختلطة النسائم ثانويةادبيعباس جاسم حامد ساجد795212021254006

التربية كلية/سامراء جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة448.0المختلطة الرواد ثانويةادبيعلي عبد الكاظم عبد جواد العابدين زين796242021020007

التربية كلية/سامراء جامعةالحقوق كلية/تكريت جامعة437.0للبنات عمورية اعداديةاحيائيعباس احمد الناصر عبد ايمان797182042183021

التربية كلية/سامراء جامعةالبيطري الطب كلية/المثنى جامعة427.0للبنين األكبر علي ثانويةاحيائيلفلوف مطر طعيمه محمد798292041105032

التربية كلية/سامراء جامعةالزراعة كلية/كركوك جامعة417.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيخلف ابراهيم حسين خلف799202041259087

العلوم كلية/سومر جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة535.0المختلطة الفرقان ثانويةاحيائيعباس هادي علي ناصر800222041263017

العلوم كلية/سومر جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة419.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيرضا محمد موسى كرار801222051010052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة432.0للبنين المسائية عفك ثانويةاحيائيحساني محمد كريم احمد802242041208003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعةالعمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيفرحان محيميد جاسم محمد803222041053152

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعةالكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبيجويد محكان جفات سجاد804262021017031

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعةالزراعة كلية/سومر جامعة398.0للبنات النيل اعداديةاحيائيعلوج عبود احمد سجى805222042169062

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعةواالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة368.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيموسى مسافر حسن موسى806222051021061

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعةطيار بدون الطائرات نظم قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة531.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيحبيب محي منغر علي807232041017107

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعةالكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة544.0للبنين االعالم ثانويةاحيائيحميد عباس ايوب عبد تحسين808232041066006

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعةالمائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين المسائية الفهود ثانويةتطبيقيسلمان مجلى كاظم حسن809222051308016

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة501.0للبنين االهلية المصطفى نور ثانويةاحيائيكاظم جبر حامد علي810232041287010

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعةالتربية كلية/الكوفة جامعة457.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةاحيائيجسام جميل حازم بان811232042168005

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعةالزراعة كلية/كربالء جامعة382.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيداود ريس ثائر غدير812232042092175

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعةوتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة378.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيفرمان جاسم حيدر حوراء813232042089029

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعةالزراعة كلية/كربالء جامعة365.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيجوده محمد جاسم شهد814232042140052

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعةالعمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة416.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيعزيز حسين حسن محمد عباس815232041060064

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعةبابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهتطبيقيكاظم سرحان رحيم حمزه816232051036008
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االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة457.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقياحمد محمد صباح احمد817172051351045

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعةالحقوق كلية/الموصل جامعة504.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائياللطيف عبد سامي محمد علي818172041008256

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعةالعلوم كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيهيل علي حسين محمد819102051009026

القانون كلية/الفلوجة جامعةالسياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة470.0للبنين الوطن ثانويةادبينايف جمعه اياد وائل820192021099027

القانون كلية/الفلوجة جامعةالسياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة450.0للبنين االحرار اعداديةادبياحمد هللا عبد رياض محمد821192021005016

القانون كلية/الفلوجة جامعةواالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة441.0للبنين اليمن ثانويةادبيمحمد جاسم ناصر بالل822192021090005

القانون كلية/الفلوجة جامعةالعلوم كلية/االنبار جامعة507.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيكاظم حسين علي ديانا823192042369120

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة408.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيجاسم كاظم جاسم احمد824192021040001

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعةللبنات التربية كلية/االنبار جامعة398.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةادبيفرحان عبد محمد فاطمه825192022202026

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعةالزراعة كلية/االنبار جامعة393.0للبنين زنكورة اعداديةاحيائيجاسم نصيف سالم يعقوب826192041032057

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعةالزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين المسائية العباسية ثانويةتطبيقيعوده شاكر ثامر نور827252051156069

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعةللبنات التربية كلية/االنبار جامعة377.0للبنات الروابط اعداديةادبيكاظم حسين علي دنيا828192022229023

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعةللبنات التربية كلية/االنبار جامعة418.0للبنات الياقوت اعداديةاحيائيعبدهللا حمد مؤيد يقين829192042246126

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعةالطب كلية/المثنى جامعة599.0للبنين النهوض اعداديةاحيائينايم حاجم حيدر الباقر محمد830142041047138

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعةالبيطري الطب كلية/البصرة جامعة413.0للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائياحمد محمد حازم سكينه831172042241042

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعةوالبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة569.0للبنات الكباسي ثانويةاحيائيهللا عبد منصور عيسى مروه832162042247097

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعةاالسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة370.0للبنين نوح ثانويةاحيائيمحمد جاسم عواد محمد833212041053058

التربية كلية/الحمدانية جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة387.0للبنين االمين أعداديةادبيحمدي عصام محمد عصام834172021019016

التربية كلية/الحمدانية جامعةالقانون كلية/نينوى جامعة491.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيسالم بركات سليم سالم835172041348024

التربية كلية/الحمدانية جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنات بازوايا ثانويةاحيائيطالب حميد هللا عبد اسراء836172042303001

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعةاالسنان طب كلية/العراقية الجامعة596.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيكوكز علي حسين دنيا837152042080090

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة530.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيعباس حشاش محمد كرار838232041019132

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة494.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم ماجد حذيفه839212041014032

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعةااللكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة492.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةتطبيقيمصطفى ساجد ناهض السجاد علي840142051034014

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعةاإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة447.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيرشيد حميد علي يوسف841102051018030

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعةالمعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة415.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيالرحمن عبد رمزي ليث براء842172051351141

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعةالمعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة414.0للبنين موصل اسكي ثانويةتطبيقيهللا عبد محمود المحسن عبد محمد843172051038022

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعةالعلوم كلية/واسط جامعة525.0المختلطة المنزلة اعداديةاحيائيصالح احمد هشام سليمان844202041209003

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعةالعلوم كلية/كركوك جامعة529.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةاحيائيمحمد اسعد كرم مهدي845202041312131

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةكركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة590.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائيحسن خلف ماجد سمر846202042138067

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيشيت محمد فارس مالك847172042289136

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالتمريض كلية/تلعفر جامعة582.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيعلي محمد علي عثمان848172041080065

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالصيدلة كلية/كركوك جامعة598.0للبنين  الرواد اعداديهاحيائيعلوان حبيب محمد مأمون849202041022095

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالتمريض كلية/تلعفر جامعة580.0للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائييونس حيدر فاضل نهله850172042241075
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كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيهللا عبد حسن نايف ارشد851172041351112

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالتمريض كلية/بغداد جامعة579.0للبنات االنام اعداديةاحيائيادهم جليل الدين صفاء اماني852212042135007

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالتمريض كلية/تلعفر جامعة562.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةاحيائيمحمد نجم قادر شهله853202042337025

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة553.0للبنات طوز اعداديةاحيائيسمين حيدر محمد مالك854182042181048

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة561.0المختلطة العدالة ثانويةاحيائيسكر ديكان جمعة وضاح855182041318034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة558.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةاحيائيمحمد كريم طه كوسار856202041305021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة554.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيرجب صالح وجدي مصطفى857182041089051

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة543.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيامين محمد محمد عثمان غفران858202041262067

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيعيدو مراد صالح فيان859332042052046

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيرمضان عايد يوسف يعقوب860172041350415

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيحسن عثمان بهجت مصطفى861172041353075

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنات قرطبة  اعداديةتطبيقيعليوي خشمان فراس رهام862172052231011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيداؤود سليم ناصر حذيفة863172051350084

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةكركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيسليم هللا عبد احمد مهى864202042114090

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةتطبيقيحسين عرب يوسف اسراء865201952348001

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0المختلطة المسائية الجرناف ثانويةاحيائيمحمود نهر مذري بسام866182041329007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين برطلة اعداديةادبياحمد زكر بسام مؤمل867172021067024

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيذنون هللا عبد محمد هللا عبد868172041351444

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةنينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين البيطار ابن اعداديةادبيمحمود صالح ذنون علي869172021142014

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةادبيحسن هاشم زياد ماهر870132021025056

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةكركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين الفراهيدي اعداديةادبيكريم عدنان قحطان مصطفى871212021027031

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةكركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيصالح محمد قادر الدين نجم ابراهيم872202041302019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة362.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيعلي محمد صمد ندى873182042182102

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيكلخان سوادي مطر كرار874142021208130

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالنجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين الزهري االمام اعداديةادبيابراهيم شهاب قيصر سيف875211921052013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة365.0للبنين الشوملي اعداديةادبيالمهدي عبد عبيد فاضل جعفر876231921054003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةعام/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/سامراء جامعة320.0للبنين الزهراوي ثانويةادبيابراهيم صكبان زاهد أركان877182021110006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين الوهج اعداديهادبيطرفه الرزاق عبد شهيد مسلم878242021051041

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةنينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين الكندي اعداديةادبيعليخ هداد رزاق جاسم879222021011011

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين االولى سامراء ثانويةتطبيقيمهدي محمد مصطفى نزهان880182051033037

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالقوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة484.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعباس جعفر محمد فضل881252041031492

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالسياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةاحيائيشنشول عليوي سعد حسين882252041010035

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةللبنات التربية كلية/البصرة جامعة407.0كربالء بطلة ثانويةاحيائيحسن حسين علي تبارك883282042052022

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالبصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيمحي الشيخ عبد حسان علي884162051083079
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واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةواالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيعبود جبر محمد منتظر885252051044167

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة523.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيطنجير جبر عجة ادريس886292051153019

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائينجم العباس عبد فاضل هللا عبد887232041251249

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة549.0المختلطة الدرعية ثانويةتطبيقيسلمان عبد باسم ضحى888242052165009

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات واسط اعداديةتطبيقيعلي مبدر صالح تبارك889252052066006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيموسى عباس عالء كرار890162051497080

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الزوراء اعداديةاحيائيخميس عبود صفاء مخلد891122041006046

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنات االصالة ثانويةاحيائيحسين علي لؤي شيرين892112042083045

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيراهي حسن فالح باقر893142021030014

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعةاللغات كلية/الكوفة جامعة368.0للبنين االميني العالمة اعداديةادبيناشي خضر حميد علي894222021054047

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةوالغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة570.2للمتميزين الهادي ثانويةاحيائيحمزه تايه حيدر عبيده895242041048018

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة558.0المختلطة البيادر ثانويةاحيائينعمه ابراهيم حمزه محمد896232041224044

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة547.0للبنات الرسول بضعة اعداديةاحيائييونس شباط محسن مريم897272042087161

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةاحيائيخطار الساده عبد سعيد رسل898232042154014

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنين التراث ثانويةاحيائيجاسم رزاق جليل دايم899232041068008

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة550.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيحمد عبيد حميد محمد900232041012116

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالسماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيحسين زبيري خليل علي901222041091127

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة575.0للبنات االهلية االنوار اعداديةاحيائيشلوح جبير الحسن عبد مريم902242042149102

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين عفك اعداديةاحيائيهميم شدهان علي احمد903242041011004

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالبصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيغالي حسين عامر علي904252041044297

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة561.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيحسن عزيز عادل عبدهللا905232041007101

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة387.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسين ياسين صباح جنان906232042271169

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة378.0للبنين النجوم ثانويةاحيائيعايز صالح سالم حسين907232041030011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيخليف كاظم عماد احمد908232041044004

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةواالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة394.0المختلطة علي بن زيد اعداديةاحيائيشخير ماضي زيد عبد رحاب909252042113010

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةاحيائيحسين جابر المطلب عبد عذراء910252042085016

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيجاسم عباس سجاد العابدين زين911252051153046

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيالفي الجواد عبد حيدر نور912252042109089

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيرحمن شمران جاسم عذاب913252041001159

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالنجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيكاطع هللا عبد راضي غدير914252041001203

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحسون علي عباس اسراء915252042056021

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيكطيف مالح منصور سحر916252042059536

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيمطلك حسين وسام حيدر917162051371081

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالنجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيحسين جبار هادي احمد918252051150012
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/الكوفة جامعة365.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيمحي نعمه راجي محمد919242041008100

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيعزيز ميران علي محمد920292041002140

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائيسلطان كاظم خضر عنود921292042058061

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالسماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0المختلطة حيان ابن اعداديةتطبيقيحمزة نعيمه احمد ابراهيم922292051100001

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنين الحمزة اعداديةاحيائيشوجه هرباد عدنان أحمد923242041010002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالقادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المؤمل اعداديةادبيثعبان عبيس صاحب منتظر924232021060037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين الحكيم اعداديةادبيحسن لطيف جاسم محمد925232021044020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةادبيابراهيم عيدان حمزة بتول926232022205002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةادبيعمران خضير حسين رسول927232021190008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالنجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0الخارجيوناحيائيمجدي محمد جاسم علي928232041400095

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعبيد طالب احمد هديل929232042271788

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات دجلة اعداديةتطبيقيفضاله عبيد حمزه نرجس930232052107040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقيسامي حسين محمد علي931252051157066

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين النيل ثانويةادبيجواد لطيف مؤيد حسين932232021033015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات المسيب اعداديةادبيثامر محمد علي تبارك933232022117026

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالنجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية التفوق ثانويةادبيجابر تولي سمير نوح934212021271031

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيعمران علي قسام عباس935232041019078

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةبابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيفرهود جبر علي حسن936252021122030

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيعاشور هادي حسين عامر937252041150186

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةكربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات الزهراء اعداديةادبيعلي عبد رعد زهراء938222022164019

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةكربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين حلب اعداديةادبيعبيد فاضل خضير محمد939262021013147

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةكربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات عمورية ثانويةادبيعبيس مجيد فالح شهد940272022098027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/كربالء جامعة420.0للبنين العلقمي نهر اعداديةاحيائيعلي صبحي احسان عالء941272041008051

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0الخارجيوناحيائيحلو شاكر جواد محمد942242041400090

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0للبنات الهبة اعداديةادبيعبيد الحسن عبد فليح زينب943221922120017

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيحمادي شراد عمار علي944292021001120

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/القادسية جامعة396.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيصفاري راهي محمد زهراء945242042118071

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/القادسية جامعة383.0للبنات الرباب اعداديةاحيائيبرجود علي عبد مهدي اسراء946242042094003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالزراعة كلية/القادسية جامعة368.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةاحيائيالعباس عبد هادي صالح بنين947242042112013

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةواالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيدايم حميد خليل محمد948242041203274

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالنفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة371.0للبنين المسائية القلم اعداديةادبيمحمد رجا صبار حيدر949292021151056

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةاآلداب كلية/القادسية جامعة362.0للبنات فلسطين اعداديةادبيبهاض علي ابراهيم صفا950292022050082

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالسماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيجبار داخل ابراهيم احمد951292021001004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعةالمنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة591.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيعلي كاظم سالم جمان952272042088060

33 من 28 صفحة



االلكترونية الحاسبة  2022-2021 الدراسية السنة ترشيح تعديل

الثانية الوجبة (العامة القناة)

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت
 المجموع

النهائي
الترشيح تعديلالمركزي القبول

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة458.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةتطبيقيمنصور خيطان صباح احمد953112051156004

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةاآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنين الزبير اعداديةتطبيقيمزبان ناصر حسين نبهان954162051034170

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالتطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة421.0للبنين االهلية االمال ثانويةتطبيقيعباس حمزه عبدالحسين احمد955162051128007

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة477.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيفاضل رعيد حيدر حسين956152041011037

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالقانون كلية/ميسان جامعة476.0للبنات البيان اعداديةاحيائيعلك سيد كاظم تبارك957282042078019

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة443.0للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيحسان عناد عادل القادر عبد958102051017045

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة411.0للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيخميس الحميد عبد محمود أيمن959132051017001

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالقوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة410.0الخارجياتتطبيقيصالح محمد مهدي صالح طيف960112052401030

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالعمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيتوفيق حسن هاشم احمد961182051006005

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالبيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة429.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيهللا عبد االمير عبد وارد عقيل962162051363175

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة407.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةتطبيقيحسن سلمان داود عباس963112051210046

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالبيطري الطب كلية/ديالى جامعة450.0للبنين كنعان اعداديةاحيائيجلو محمود شاكر ياسر964212041013166

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين الفاروق ثانويةادبيسهيل محسن محمد عباس965142021054013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات البارئ ثانويةادبيعبيد محمد عدنان هاجر966112022119023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةاآلداب كلية/بغداد جامعة418.0للبنين السياب اعداديةادبيمونس داخل رحيم علي967112021028078

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةاألعالم كلية/العراقية الجامعة418.0للبنين المسائية حطين ثانويةادبيداود ضاري رزاق علي968132021252079

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة417.0للبنات سومر ثانويةادبيهللا عبد فاضل طالب هاجر969142022072113

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةللبنات التربية كلية/العراقية الجامعة413.0للبنات النطاقين ذات ثانويةادبيحمد عالوي حسين رؤى970122022100007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةاللغات كلية/بغداد جامعة410.0للبنات االسكندرية ثانويةادبيدانه سلمان حامد ايه971232022094002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةاالثار كلية/الكوفة جامعة367.0للبنين االهلية الفرات ثانويةتطبيقيحمود الرحيم عبد صفاء احمد972112051041003

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة364.0للبنات العربي السيف اعداديةتطبيقيعماره الزم هللا عبد زينب973132052111023

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعةالنفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة402.0للبنات العذراء مريم اعداديةادبيناجي الرحمن عبد عمار يمام974112022073082

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعةاآلداب كلية/بغداد جامعة399.0للبنين المسائية التهذيب ثانويةادبيعلي كامل طارق زياد975112021202022

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعةالمنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة388.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيرسن جاسم سالم ايمان976142022134010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعةالتطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنين صنعاء إعداديةادبيصدوكن داود عصام داود977142021025022

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعةاالسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنين الخطيب اعداديةادبيجابر سلمان جبار حسن978122021034021

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعةاالسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيجواد حسين عبد سعد جالل979142021038028

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين االمين البلد اعداديةادبيرشيد احمد غسان مصطفى980112021033072

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالمنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنات الزوراء ثانويةاحيائيبطي ياسين عادل تبارك981192042155010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالمنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيناصر الكريم عبد ثامر المهيمن عبد982112041032046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالعلوم كلية/كركوك جامعة580.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةاحيائياحمد ابراهيم حسن محمود983202041059013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعةكركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيعويد هللا عبد الرحمن عبد مصطفى984292041002159

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالنجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة573.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيحنون حمزه علي هللا عبد985252041207058

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالتمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيجامور علي صائب وائل986122041020136
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالنجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة564.0للبنات االهلية الثقة ثانويةاحيائيمنجي الحسن عبد حسين فاطمه987242042081073

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات كوثى ثانويةاحيائياحمد محمد عبدالمجيد نبا988232042305153

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيخلف زيدان هللا عبد محمد989192041009275

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنات االخالص اعداديةاحيائيمخلف عليوي عادل سرى990112042112060

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةوالبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة582.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيعلي حسين علي صفا991192042383114

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالتمريض كلية/بغداد جامعة580.0للبنات االنبياء ورثة اعداديةاحيائيطراد ازرك عباس براء992212042170021

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالعلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة552.0للبنين البيطار ابن ثانويةاحيائيطلبه كاظم غانم علي993232041163012

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة544.0للبنين المسائية عفك ثانويةاحيائيعليوي مطلك عباس محمد994242041208047

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالمجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةاحيائيكاظم احمد عناد هللا عبد995112041204038

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةاالحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة540.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيمجيد شهيد رمزي علي996222041035166

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالعلوم كلية/ديالى جامعة554.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيابراهيم احمد عزيز لقاء997212042290092

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالعلوم كلية/كركوك جامعة551.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةاحيائيالقادر عبد حسن ازاد دنيا998202042352027

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة574.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيحسوب غثيث رسول مصطفى999262041202107

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة572.0للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيجاسم حسين جميل آيه1000262042102008

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالقادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0المختلطة المرتضى ثانويةاحيائيكحيط الرضا عبد حسن ايوب1001232041185004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعةاالثار كلية/سامراء جامعة428.0للبنين الروافد اعداديةاحيائيحميد بشير اثير حسين1002181941085008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةاحيائيمحمود محمد باسم حسين1003112041210017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعةالصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات العزيزية اعداديةاحيائيفيحان مسير مهدي اسراء1004262042110004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات فدك ثانويةتطبيقيعباس حسين محمد زهراء1005141952070016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعةالرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات بابل ثانويةتطبيقيحمزه الحسن عبد زيد زهراء1006122052095012

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين عنة اعداديةاحيائيصالح رحيم صالح الرحيم عبد1007192041021027

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين سعد بني اعداديةاحيائياحمد شهاب منذر علي1008212041008085

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيابراهيم سلمان داود آمنه1009212052090001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات الزبيدية اعداديةاحيائيفزع هاشم خالد مياده1010261942092057

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيشمخي عبد حاكم مصطفى1011262051005069

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات االهلية القلعة ثانويةتطبيقيشعالن شالل كامل اسماء1012222052204002

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0المختلطة النصر ثانويةتطبيقيبدر خلف علي مهدي1013282051104055

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة488.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةاحيائيمنصور كامل صباح رسل1014262042112006

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةاحيائيشازي ناهض تحرير الغفار عبد1015262041205051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةاالسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيمرجان خضر ستار احمد1016152021005002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةاالسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنين الخير دجلة ثانويةادبيعلي عبد خلف منصور علي1017132021038042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةالرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الشيماء اعداديةادبيسالم هاشم ناظم نور1018122022098077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات حماة اعداديةادبيمجيد رضا ماهر زهراء1019112022084076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةاالسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة438.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيمحمد سلمان هيثم فاطمه1020191942226083
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة390.0للبنات المناهل ثانويةاحيائيخلخال علي محمود اسراء1021132042126004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيفتنان طعيمة قاسم بشار1022292041004008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنات بابل ثانويةاحيائيسلمان كاظم حسين هالة1023122042095047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةالزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنات زينب اعداديةاحيائيعيدان جميل حيدر نور1024142042110229

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةالزراعة كلية/واسط جامعة369.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةاحيائيجاسم سالم داود احمد1025142041015009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةالرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاحيائيعلوان ابراهيم حامد سجى1026132042115009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةاحيائيعلي حسين الدين صالح زينب1027182042352020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيهللا عبد مهوس قاسم سجاد1028151921005043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةالجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة381.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيعباس عبد احمد حسين1029112021203068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين الثقلين اعداديةادبيعلو الحسين عبد علي امير1030122021048010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةالمسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0الخارجيونادبيماضي الكاظم عبد جعفر علي1031152021400120

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيجالس كليكل علي ابراهيم1032122021202002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات العامرية اعداديةادبيمحمد صباح وليد هاله1033102022118062

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المروج إعداديةادبيمحمد كريم قاسم محمد1034142021013134

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة431.0للبنين الجمهورية إعداديةاحيائيصالح فالح أيهم علي1035142041016062

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0المختلطة كصيبة ثانويةاحيائيلطيف داود رعد سجاد1036262041173009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةاآلداب كلية/االنبار جامعة375.0للبنين العرفان اعداديةادبيمصلح سرحان الستار عبد ليث1037192021029018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0الخارجياتادبيغزال عبدالمجيد مظهر رواء1038102022401046

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0للبنات الروابط اعداديةاحيائياحمد عبدهللا احمد ايالف1039192042229015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الخالدية اعداديةاحيائيعباس عبد خميس محمد1040192041007129

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيسلمان داود ثامر محمد1041212021001050

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة380.0للبنات الحمائم ثانويةاحيائيباقر مجبل نصر مريم1042212042122054

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيناصر حسين سعدي عائشة1043212042137117

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0المختلطة الحكماء ثانويةاحيائياسماعيل حسين فالح ضحى1044212042244014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيحميد محمود شاكر رنا1045212042094055

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات الزمر ثانويةاحيائيمجيد رشيد قاسم حنان1046212042126017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0المختلطة قنديل ثانويةتطبيقيكاظم سعيد مهدي هشام1047212051256012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات زينب العقيلة ثانويةتطبيقيسلطان محمد علي زهراء1048212052166014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالجميلة الفنون كلية/بابل جامعة364.0للبنين المسائية الفجر ثانويةادبيزحيم مسعود جابر عباس1049222021309017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةاآلداب كلية/واسط جامعة362.0للبنات الغدير اعداديةادبيحسين الكاظم عبد فرحان نورا1050262022086083

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةالزراعة كلية/واسط جامعة382.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةاحيائينايف كاظم مرزه وسام1051262041027150

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةاآلداب كلية/واسط جامعة361.0للبنات المكنون الدر ثانويةادبيشمران دكمان حمزه تماظر1052262022146002

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةادبيفاضل شعالن عالوي زهراء1053262022108016

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةبغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةادبيحمزه الحسن عبد عباس زينب1054142022223030
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الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةاحيائيعلي محمد حامد األء1055262042108008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعةالموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنين النهروان اعداديةادبيعوده كاظم عباس حسين1056151921020033

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعةبعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات عدن اعداديةتطبيقيالرحمن عبد مهدي فؤاد رسل1057132052106007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعةالميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيعزيز عيدان جبار مصطفى1058152051018064

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة384.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيمجيد سمير احمد تبارك1059222042143062

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة520.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةتطبيقيمصيلغ عبد رحيم فاطمة1060162052294024

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة518.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةتطبيقييوسف يعقوب زهير محمد1061162051088023

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيحسن االمام عبد االمير عبد آالء1062162052207002

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين الفراهيدي ثانويةتطبيقيخضير دينار كاظم علي1063162051075057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةكربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الفضيلة اعداديةتطبيقيوهيب كشيش عوده حوراء1064162052212013

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالمائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين اإلعتدال اعداديةتطبيقيعلي عبد جاسم حسين علي1065282051017049

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة493.0للبنات البيان اعداديةاحيائيمخرب حسن جمال أديان1066282042078004

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة478.0للبنين األهلية البرهان ثانويةاحيائيدرجال جاسب خيري بشير1067162041089005

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةتطبيقيعلي كزار جمعه حيدر1068282051039008

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالمحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنين االهلية النفيس ابن ثانويةادبيسلمان جلوب هاشم ابراهيم1069162021345001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالقوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الطالئع اعداديةتطبيقيمهاوي الستار عبد محمد الدر علي1070162051012084

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالبصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيعبد حسين علي حسين1071162051353053

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعةالبيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة378.0للبنات عشتار اعداديةتطبيقيعيسى جبار ستار زهراء1072222052158011

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةوالكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائيعريبي راهي خضير ريام1073222042203020

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات الغفران ثانويةاحيائيلفتة سبهان الزهراء عبد مالك1074282042069067

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة573.0للبنات الكبير المجر اعداديةاحيائياسماعيل جميل خالد زهراء1075282042062039

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالعلوم كلية/ميسان جامعة548.0للبنات كميت ثانويةاحيائيجبار كريم هالل سجى1076282042067021

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةاالحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة547.0للبنين األهلية األنوار ثانويةاحيائيعذار شرشاب كاظم سلمان1077222041065045

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة529.0للبنات الكحالء ثانويةاحيائيانبيت حسين حيدر امنة1078282042061003

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالعلوم كلية/قار ذي جامعة576.0للبنات النور اعداديةاحيائيهنيس جبار مهند روان1079222042156105

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة431.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيوالي فياض ناظم مجتبى1080162041090047

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةعام/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/البصرة جامعة428.0للبنين الوائلي احمد اعداديةاحيائيمحمد خلف جاسم ابراهيم1081161941050001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالقرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة427.0للبنين العرب شط اعداديةاحيائيمشوش كاظم ابراهيم محمد1082161941049030

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالمواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة306.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةاحيائيبدر شنين الحسين عبد نور1083222042410097

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالزراعة كلية/البصرة جامعة391.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيعلي حسين خضير دعاء1084162052150016

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالزراعة كلية/البصرة جامعة367.0للبنين األهلية البرهان ثانويةاحيائيعلي عبد دركال حكيم محمد1085162041089034

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالعمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة313.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيحميد سالم حبيب محمد1086282041151231

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالعمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0للبنين الخالدين ثانويةتطبيقيعاتي جلوب غضبان سعيد1087162051008012

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالعمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0المختلطة المعرفة ينابيع ثانويةاحيائيجباره عامر عنكود نور1088222042246013
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الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيبزاز قاسم ياسر علي1089222041307119

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة430.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبينصيف خالطي حسين علي1090162021371071

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالبصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين األهلية النموذجية هللا بقية ثانويةادبيعليوي حسن عامر عباس1091162021094004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالبصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقينعمة مجيد هللا خير زينب1092162052383069

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالمعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة402.0للبنين المسائية القرنة ثانويةتطبيقيمنومس عبد غميس حسين1093162051354022

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيغالي طارش بدير عباس1094162051355125

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة376.0للبنين الزبير اعداديةتطبيقيعواد موسى سامي علي1095162051034100

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالعمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيرحيم جاسم نعيم مها1096282042080030

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالعمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0للبنات النضال ثانويةتطبيقيحميد مختاض قاسم فاطمة1097282052050045

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالعمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيمحي شريف حيدر دالل1098162052172007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيصاعد مري ابراهيم علي1099221921005042

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيهللا عبد الكريم عبد صفاء جيهان1100162022216021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات البيان اعداديةادبيمطر خيري قاسم بتول1101162022223011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةواالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة388.0للبنين الصمود ثانويةاحيائيعلي الحسن عبد محمد مقتدى1102222041008037

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنات االستبرق ثانويةاحيائيتويلي طالب محسن زينب1103222042392076

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالمواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0للبنين السبطين اعداديةادبيبدري ماضي رياض حسين1104162021016019

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالنجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية الهوير ثانويةادبيفالح حميد كريم مسلم1105162021351039
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