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كلية الطب/جامعة بغداد600.0100.00إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد رضا جعفر صادق1102041205114

كلية الطب/جامعة بغداد599.299.87ثانوية المتميزيناحيائيحسنين صالح عبد الهادي ياسر2112041010032

كلية الطب/جامعة بغداد599.099.83ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم احمد شعالن جاسم3132042095017

كلية الطب/جامعة بغداد599.099.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيرؤى زيدان موزان خلف4132042070079

كلية الطب/جامعة بغداد598.099.67اعدادية النور للبنيناحيائيعلي حيدر عبد علي حزام5122041026103

كلية الطب/جامعة بغداد598.099.67اعدادية بغداد للبناتاحيائياية حسن يوسف فتاح6132042070033

كلية الطب/جامعة بغداد598.099.67ثانوية الفوز للبناتاحيائيمريم فاضل عبد الرحمن فرحان7132042099039

كلية الطب/جامعة بغداد598.099.67ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحيدر رحمه زاجي محمد8142041208284

كلية الطب/جامعة بغداد597.899.63ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد جبار فاخر مطر9152041012003

كلية الطب/جامعة بغداد597.899.63ثانوية الرباب للبناتاحيائيرتاج علي فرحان كاظم10262042113016

كلية الطب/جامعة بغداد597.799.62ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة عبد الرضا عظم جبر11152042057052

كلية الطب/جامعة بغداد597.099.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسن هليل اكليهم غويلب12152041005025

كلية الطب/جامعة بغداد597.099.50ثانوية الخلود للبناتاحيائيجنات اياد فليح حسن13122042093015

كلية الطب/جامعة بغداد597.099.50النصر النموذجية للبنيناحيائيأنس مشعل غربي جاسم14312041024003

كلية الطب/جامعة بغداد597.099.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه ياسر سليم جواد15102042115109

كلية الطب/جامعة بغداد597.099.50اعدادية السيوطي للبنيناحيائيضيف مزاحم هدام محمد16112041054014

كلية الطب/جامعة بغداد597.099.50ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيميس نبيل خلخال حسين17112042215178

كلية الطب/جامعة بغداد597.099.50ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيمحمد علي حسين حجي18282041020022

كلية الطب/جامعة بغداد596.099.33اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيدنيا حسين علي كوكز19152042080090

كلية الطب/جامعة بغداد596.099.33االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد احسان ابراهيم دلي20242041001007

كلية الطب/جامعة بغداد596.099.33اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد فؤاد سعد هللا محمد21212041022056

كلية الطب/جامعة بغداد594.099.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي عبدالمنعم عبود علي22162041074023

كلية الطب/جامعة بغداد594.099.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينبأ حسن جبار جبجاب23142042134160

كلية الطب/جامعة بغداد594.099.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائييوسف محمد حسن شلش24132041012157

كلية الطب/جامعة بغداد594.099.00ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي كوان حسن خلف25182041112003

كلية الطب/جامعة بغداد593.098.83ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم غازي جمعه حمد26202042130028

كلية الطب/جامعة بغداد593.098.83اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزينب حيدر محمد حسن عبد الهادي27142042193040

كلية الطب/جامعة بغداد592.998.82ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائياالء ناظم نعيم طاهر28222042159004

كلية الطب/جامعة بغداد592.698.77ثانوية المتميزين للبنيناحيائيكرار احمد سلمان فاخر29142041007079

كلية الطب/جامعة بغداد592.098.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء غالب عبد الرضا هليل30262042120098

كلية الطب/جامعة بغداد591.898.63الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد ياسر احمد مهدي31102041002023

كلية الطب/جامعة بغداد591.098.50ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى جباره عسكر32162041076031

كلية الطب/جامعة بغداد591.098.50ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيصفا ستار رحمان علوان33212042293052

كلية الطب/جامعة بغداد590.098.33ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيبارق رعد شاكر محمود34102041208062
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كلية الطب/جامعة بغداد590.098.33ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمحمد ابراهيم حمد عليوي35202041250130

كلية الطب/جامعة بغداد590.098.33اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد هللا سجاد عبد هللا عيفان36232041008102

كلية الطب/جامعة بغداد590.098.33ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيامير مؤيد علي حسين37192041316005

كلية الطب/جامعة بغداد589.298.20ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب خالد حسين حاتم38152042057033

كلية الطب/جامعة بغداد589.098.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبنين عبد الحكيم ناشع مهاوش39112042088009

كلية الطب/جامعة بغداد589.098.17ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد حاتم عبيد سلمان40232041255102

كلية الطب/جامعة بغداد589.098.17اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد هالل عبد ازغير41262041048125

كلية الطب/جامعة بغداد589.098.17ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرغد يعقوب يوسف خميس42112042133025

كلية الطب/جامعة بغداد589.098.17ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائياحمد عثمان عبد هللا علي43182041333004

كلية الطب/جامعة بغداد589.098.17اعدادية فدك للبناتاحيائيهبه قاسم عبد جعفر44212042156078

كلية الطب/جامعة بغداد589.098.17الخارجيوناحيائيبكر محمد علي نصيف45142041400017

كلية الطب/جامعة بغداد589.098.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد تقي اسعد خلف جاري46152041005103

كلية الطب/جامعة بغداد589.098.17اعداية الهدى للبناتاحيائينور احمد ساهم حسين47142042077071

كلية طب الكندي/جامعة بغداد598.099.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيمرام عقيل صادق محمد48142042089056

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.099.00اعدادية قباء للبنيناحيائيعلي ستار جبار وادي49152041010064

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.498.90زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد سعد حنون جاسم50142041010008

كلية طب الكندي/جامعة بغداد591.098.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء ناطق اياد عبيد51132042086049

كلية طب الكندي/جامعة بغداد589.098.17الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائينور الزهراء علي اسماعيل سلوم52132042115015

كلية طب الكندي/جامعة بغداد588.998.15الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمحمد غازي كامل خلف53142041046036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد588.898.13ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه مهدي عبد الحسين ابراهيم54142042094037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد588.098.00ثانوية السالم للبنيناحيائيزين العابدين عبد رسن شالكه55282041005005

كلية طب الكندي/جامعة بغداد588.098.00ثانوية التضامن األهلية للبناتاحيائيرسل عبد الرزاق احمد عواد56102042121005

كلية طب الكندي/جامعة بغداد588.098.00ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائياحمد خالد زيدون عباس57142041042002

كلية طب الكندي/جامعة بغداد588.098.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرسل رافد شاكر جوده58102042115044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد588.098.00ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيامنة نصير ابراهيم حسن59112042221007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد588.098.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرقيه ديوان محمد عطيه60152042050036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد588.098.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيداليا حيدر عبد الحسن محمد جواد61122042107069

كلية طب الكندي/جامعة بغداد587.097.83اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء عالء حميد العيبي62132042092029

كلية طب الكندي/جامعة بغداد587.097.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشمس ضياء ابراهيم خليل63212042138105

كلية طب الكندي/جامعة بغداد587.097.83ثانوية الفرقان للبنيناحيائيذو الفقار رعد كاطع حسن64142041182024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد587.097.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيخلود احمد ماجد خلف شوقي65132042100027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد592.098.67ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائينرمين شهاب حميد سليمان66212042290106

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.097.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسماء محمد عايد كاطع67242042106009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.097.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى رعد حسن جاسم68122041031154
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.097.83ثانوية المتميزاتاحيائيزينب كريم خالد كريم69142042094078

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.097.83إعدادية المروج للبنيناحيائيليث ضياء صباح عبد70142041013068

كلية طب االسنان/جامعة بغداد586.097.67اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه خالد رشيد كاظم71112042065140

كلية طب االسنان/جامعة بغداد585.097.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين يحيى مغتاض حسن72142042111051

كلية طب االسنان/جامعة بغداد584.997.48ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيمهى محمد سلمان عبود73142042117064

كلية طب االسنان/جامعة بغداد584.097.33ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائياسماء موفق مجيد علي74102042221147

كلية طب االسنان/جامعة بغداد584.097.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه نبيل قاسم سيد75152042050100

كلية طب االسنان/جامعة بغداد584.097.33الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييمان ياسر صالح الدين عباس76102041028185

كلية طب االسنان/جامعة بغداد584.097.33اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي فاضل محيميد عبد77232041173107

كلية طب االسنان/جامعة بغداد583.997.32ثانوية المتميزاتاحيائيمريم نوفل عبد الغفور محمد78132042108102

كلية طب االسنان/جامعة بغداد583.597.25ثانوية المتميزاتاحيائيجمانه واثق احمد ابراهيم79142042094030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد583.097.17ثانوية تبوك للبناتاحيائياطياف مثنى قاسم لطيف80112042102003

كلية طب االسنان/جامعة بغداد583.097.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيسامر محمد فرحان محمد81192041114040

كلية طب االسنان/جامعة بغداد583.097.17اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه جبار غازي طاهر82122042112180

كلية طب االسنان/جامعة بغداد583.097.17اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد الصادق رعد جاسب براك83152041022013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد583.097.17اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيزيدان عالء زيدان خلف84112041016047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد592.098.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمنار عبد المنعم ابراهيم مصطفى85132042091105

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.098.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الجواد علي كاظم جعفر86132041010102

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.098.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عقيل ناصر بدر87132042071083

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.098.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد جعفر محمد عبد حسن88142041047143

كلية الصيدلة/جامعة بغداد589.098.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرغد حسين نعومي نوري89132042118084

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.098.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمرتضى هادي حسين مهودر90152041071376

كلية الصيدلة/جامعة بغداد585.597.58ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد احمد علوان محمد91132041020145

كلية الصيدلة/جامعة بغداد585.097.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائينبأ أسامه عبد القادر فليح92102042090109

كلية الصيدلة/جامعة بغداد585.097.50اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمنار ضياء حسون جبر93152042054262

كلية الصيدلة/جامعة بغداد585.097.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيريا صالح احمد حسون94102042090048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد585.097.50ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائياسيل عدي علي عباس95102042221008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد584.097.33اعدادية الحكيم للبنيناحيائيياسين عثمان خالد عباس96112041032091

كلية الصيدلة/جامعة بغداد584.097.33ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيمسره مؤيد زيدان فياض97142042117061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد584.097.33ثانوية الرباط للبناتاحيائيزينب علي خلف شغاتي98112042121036

كلية الصيدلة/جامعة بغداد584.097.33اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد السادة جاسم99142041022049

كلية الصيدلة/جامعة بغداد584.097.33اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينبأ احمد حسن محمد100212042099122

كلية الصيدلة/جامعة بغداد584.097.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيإبراهيم محمد عبد الرزاق لفتة101142041015003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد584.097.33اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيشمس غالب عبد الكاظم حسن102142042099035
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد583.097.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيضرغام حيدر جليل كريم103112041018054

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.093.33اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار محمد رشيد104112051013032

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.094.50ثانوية الرمادي للبناتاحيائيطيبة احمد عبدهللا محيسن105192042164017

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.093.17ثانوية البطوله للبنينتطبيقيعلي محمد فاضل حسن106212051067026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.088.50اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائييوسف عساف محمد عبد107112041026156

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.092.50اعدادية بغداد للبناتاحيائياسراء هاني شناوه صالح108132042070016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.092.33ثانوية االبتهال للبناتاحيائيهاجر مجيد عبد الرضا عمران109142042069069

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.091.67ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيقبس نزار سعدي توفيق110142052135019

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.596.92ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء حسين علوان عباس111272042077026

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.096.33ثانوية الفرقان للبنيناحيائيموسى مؤيد لطيف محمد112142041182075

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.096.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزمن محمد عبد الحسين سلمان113122042112083

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.095.33ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عباس شبرم جعاطه114142041182050

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.094.83ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيهاني وسام هاني عبد الحسين115252051205140

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.096.17اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد محمد هاشم علي116292051002047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.094.67ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد سالم رحيم117142051170021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.094.17ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيريما محمد طارق عبد الكريم118142052117005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.094.00اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين كاظم عليوي119102051033021

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.093.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى قاسم فرهود صالح120152041071393

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.097.33اعدادية الحريري للبناتاحيائيسما عبد المجيد عبد هللا جنزيل121132042117157

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.097.33ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيعذراء سعد حسين هاشم122262052143008

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.096.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي كرار ذياب صبيح123132041055067

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.096.50اعدادية الرحمن للبناتاحيائياسيل سالم عبد الكريم عبد124102042103002

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.496.23ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب علي طارق كريم125122042109079

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.096.17ثانوية بابل للبناتتطبيقيمينا منذر عبود حمد هللا126122052095029

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.096.00اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيدعاء علي طالب محمد صالح127132042227001

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد491.081.83اعدادية الفوز للبناتتطبيقياسماء علي جباره شمخي128122052094005

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد475.079.17اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيمروه احمد محمد عبد علي129152052054037

كلية العلوم/جامعة بغداد558.093.00ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيسنر سدير حسين ذياب130112042114061

كلية العلوم/جامعة بغداد553.092.17اعداية الهدى للبناتاحيائيعال حسين عادل محمد131142042077046

كلية العلوم/جامعة بغداد550.091.67ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرند ثامر كاظم علي132122042132006

كلية العلوم/جامعة بغداد546.091.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمؤمل مرتضى جمعه خنفوس133152041006099

كلية العلوم/جامعة بغداد543.090.50اعدادية النجاة للبناتاحيائيهدى حازم كاظم جبر134152042042106

كلية العلوم/جامعة بغداد535.089.17ثانوية الخضراء للبناتاحيائيساره ياسر مهدي عبد الوهاب135102042089021

كلية العلوم/جامعة بغداد533.088.83ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينورس عمران صيهود شالل136122042092066
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كلية العلوم/جامعة بغداد529.088.17اعدادية التسامح للبناتاحيائينور محمد جاسم جربوع137142042076152

كلية العلوم/جامعة بغداد526.087.67سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركيااحيائيرؤى موسى حامد مصطفى138132042238002

كلية العلوم/جامعة بغداد526.087.67ثانوية السياب للبناتتطبيقيشهد احمد حميد عبد هللا139102052077015

كلية العلوم/جامعة بغداد519.086.50ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيابتهال كريم ارحيم حسين140112042215001

كلية العلوم/جامعة بغداد506.084.33ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيسوسن ثامر هادي جاسم141142042087018

كلية العلوم/جامعة بغداد488.081.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيحيدر لطيف بدن كاظم142142051003010

كلية العلوم/جامعة بغداد467.077.83اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد اسماعيل143112051025012

كلية العلوم/جامعة بغداد462.077.00اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسين عامر خلف محمد144142051048019

كلية العلوم/جامعة بغداد457.076.17ثانوية العامل للبنينتطبيقيحيدر احمد شريف عليوي145232051026004

كلية العلوم/جامعة بغداد438.073.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد نبيل رحيم كاطع146142051017093

كلية العلوم/جامعة بغداد437.072.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمقتدى يوسف ايرام رحيم147152051017050

كلية العلوم/جامعة بغداد435.072.50ثانوية المهند للبنينتطبيقيباسم شاكر محمود منصور148112051047002

كلية العلوم/جامعة بغداد426.071.00المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين تطبيقيمحمد مطلك تركي يحيى149182051361024

كلية العلوم/جامعة بغداد407.067.83إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيزين العابدين عباس مجمان مناتي150142051023038

كلية العلوم/جامعة بغداد396.066.00اعدادية جصان للبنينتطبيقيزين العابدين غالب راضي نوفان151262051036010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد486.081.00ثانوية الريف للبنيناحيائييوسف فاضل عراك خلف152122041029041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد469.078.17ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائياحمد محيلي حشيف حسن153142041179002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد469.078.17ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحوراء ناصر عبود محمد154142042225088

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.085.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرغد سالم داخل رسن155132042118085

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد504.084.00اعدادية البتول للبناتاحيائيعائشه ناظم عبد الرزاق مجيد156112042072099

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.083.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرفل باسم محمد كاظم157142042304001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.083.17اعدادية الفرح للبناتاحيائيهدى ثامر سلمان طعمه158142042125056

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.082.33اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدانيه علي طالب حمد هللا159102042120033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد491.081.83اعدادية النصر للبناتاحيائيهدى حيدر عبد اللطيف علي160122042112265

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد490.081.67ثانوية اليرموك للبناتاحيائينور محمد خليفه محمد161102042093039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد489.081.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفرح ياسر صباح عبد الوهاب162262042148031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد488.081.33ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفرح علي عبد هللا مهدي163142042093061

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد487.081.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيآيات احمد محمد شهيد164122042107016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.080.67اعدادية العامرية للبناتاحيائيدعد احمد عبد الجواد محمد165102042118034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.080.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياساور نعيم عبود موسى166142042145017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد482.080.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمآب محمد حسين وسمي167112042068070

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد482.080.33ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرسل طايس رشيد محمد168112042129017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد406.067.67اعدادية حطين للبناتتطبيقيايام حسين علي نصيف169132052103006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد392.065.33اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفاطمه صباح جاسم محمد170112052106035
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد390.065.00اعدادية المهج للبناتتطبيقيفاطمه حيدر كريم بديوي171142052102028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد387.064.50اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيايه عبد الكاظم جبار سهيل172122052098009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد386.064.33اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقياسماء اديب زامل خلف173152052054003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد378.063.00اعدادية النهضة للبناتتطبيقيرفل كمال عبدهللا نايف174192052191015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد374.062.33اعدادية الفوز للبناتتطبيقينرجس نظير كاظم حسين175122052094110

كلية القانون/جامعة بغداد527.087.83اعدادية الهدى للبناتادبيرفل عبد الرحمن اسد عزيز176152022047034

كلية القانون/جامعة بغداد523.087.17اعدادية الفكر للبناتادبيسجى هاشم كاظم دوالب177152022056052

كلية القانون/جامعة بغداد522.087.00اعدادية المتنبي للبنينادبيمخلد هشام جاسم عبد178132021017100

كلية القانون/جامعة بغداد515.085.83اعدادية البتول للبناتادبيمياسه جمال حكمان فارس179112022072110

كلية القانون/جامعة بغداد511.085.17اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي ثامر ضيدان محمد180112021034030

كلية القانون/جامعة بغداد509.084.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرنا عبد الستار شهاب احمد181102042115048

كلية القانون/جامعة بغداد470.078.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر أسعد علي حسين182102051014067

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد591.098.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبيده خليل ابراهيم صالح183182041020056

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد446.074.33ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيهديل خضير مجيد عبد علي184132022083017

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد436.072.67اعدادية الخبير للبنينادبيعلي جاسم مجيد درجال185112021007060

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد415.069.17اعدادية النجاة للبناتادبيغدير محمد عبد خلف186152022042057

كلية التمريض/جامعة بغداد576.096.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد سامي علي طوينه187272041035088

كلية التمريض/جامعة بغداد575.095.83ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيدعاء داود شدهان ابراهيم188212042294058

كلية التمريض/جامعة بغداد572.095.33اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين كاظم عويد حزام189262041014043

كلية التمريض/جامعة بغداد571.095.17اعدادية اليمن للبنيناحيائييحيى خالد عبد هللا محمد190102041016064

كلية التمريض/جامعة بغداد571.095.17ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيابراهيم بشار محمد ناصر191212041062001

كلية التمريض/جامعة بغداد567.094.50اعداية الهدى للبناتاحيائيصفا عبد حمد ضيدان192142042077044

كلية التمريض/جامعة بغداد567.094.50ثانوية الحكمة للبناتاحيائياسراء جاسم محمد حسون193102042107001

كلية التمريض/جامعة بغداد557.092.83اعدادية الحريري للبناتاحيائيامنيه جمال فوزي محمود194132042117020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.079.33اعدادية الشطرة للبنيناحيائياسعد احمد شاكر عبد الواحد195222041018006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد476.079.33ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتاحيائيسجى رشيد مجيد زاير196152042062008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد459.076.50ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيزينب محمد مظلوم حسين197112042217034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد450.075.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعبد هللا ضياء صبيح حسن198262041014085

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.067.33ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائياحمد صادق عليعل عوفي199142041208010

كلية اللغات/جامعة بغداد488.081.33اعدادية البتول للبناتادبيايه باسم محمد خريسان200112022072019

كلية اللغات/جامعة بغداد482.080.33اعدادية الكاظمية للبناتادبياالء احمد جميل مجيد201122022110003

كلية اللغات/جامعة بغداد481.080.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء زيد عبد هللا حافظ202152042045037

كلية اللغات/جامعة بغداد480.080.00ثانوية فدك للبناتادبيسجى سعيد مجيد صالح203142022070061

كلية اللغات/جامعة بغداد478.079.67اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء جعفر محمد زبون204132022092027
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كلية اللغات/جامعة بغداد474.079.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيروان فوزي حاتم كامل205132022112019

كلية اللغات/جامعة بغداد473.078.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيامنة علي عبد علي206112022136002

كلية اللغات/جامعة بغداد464.077.33اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيسجاد عماد عبد الحسن فياض207132021002045

كلية اللغات/جامعة بغداد463.077.17اعداديه االنوار للبناتادبيمريم حامد خضير سعود208112022085039

كلية اللغات/جامعة بغداد441.073.50اعدادية المحبة للبنينادبيمحمد فيصل حميد حمود209112021003030

كلية اللغات/جامعة بغداد437.072.83اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس فاضل هاشم عبد هللا210142021028096

كلية اللغات/جامعة بغداد414.069.00سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياادبيمريم رحيم كاظم محمد211132022249003

كلية اللغات/جامعة بغداد404.067.33سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا ادبيرفاه اركان عبد المجيد كاظم212132022224001

كلية اللغات/جامعة بغداد402.067.00اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد المهيمن عمر محمود مهدي213102021033025

كلية اللغات/جامعة بغداد399.066.50اعدادية الخبير للبنينادبيحسين عبد الكريم عيسى سويد214112021007024

كلية اللغات/جامعة بغداد399.066.50ثانوية سامراء للبناتادبيعائشه محمد مهدي صالح215182022180028

كلية اللغات/جامعة بغداد394.065.67جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركياتطبيقيذو الفقار علي خضير عباس216132051244001

كلية اللغات/جامعة بغداد391.065.17اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعبدالرحمن رعد فوزي جنديل217112021057042

كلية اللغات/جامعة بغداد391.065.17ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيمنتظر محمد محسن ناجي218182051351026

كلية اللغات/جامعة بغداد390.065.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيخالد حميد مجيد حميد219262021015029

كلية اللغات/جامعة بغداد387.064.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى رائد عصام جالل220132021009137

كلية اللغات/جامعة بغداد386.064.33اعدادية عمر المختار للبناتادبيزينب كريم حمود جرمط221112022081024

كلية اللغات/جامعة بغداد384.064.00ثانوية باب العلم للبناتادبيريام خالد فوزي عبد هللا222122022123015

كلية اللغات/جامعة بغداد375.062.50اعدادية البتول للبناتادبيايه علي محمد جابر223112022072021

كلية اللغات/جامعة بغداد373.062.17اعدادية العراق للبنينادبيمحمد صادق شاكر عبد الرزاق محسن224122021009253

كلية اللغات/جامعة بغداد369.061.50ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمصطفى حيود سعيد كريفع225212021214041

كلية اللغات/جامعة بغداد367.061.17 تموز للبنين14اعدادية ادبياحمد خالد عبد الكاظم حالوي226262021006003

كلية اللغات/جامعة بغداد364.060.67ثانوية العلوم للبنينادبيعلي فراس جبار لفته227132021052010

كلية اللغات/جامعة بغداد362.060.33اعدادية الفرح للبناتادبيشمس عبد الكاظم حبيب هادي228142022125019

كلية اللغات/جامعة بغداد361.060.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي حسين غركان لفته229142021024179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.080.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيالحسن محمد حسن زاير230132021012015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.080.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد محمد احمد رشيد231112021156007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.078.83اعدادية ام القرى للبناتادبينور هيثم سالم مزيد232142022079150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.067.43اعدادية قباء للبنيناحيائيصديق محمد حسن مطلك233151941010055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.078.17ثانوية االنتصار للبناتادبيرواء شهاب احمد صالح234122022126011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.076.33أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء باسم سالم جعفر235122042102027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.076.33اعدادية الكرخ للبناتادبيرحمه فوزي احمد هجهوج236102022076012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.075.67ثانوية بابل للبناتادبيدعاء رائد كاظم جواد237122022095011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.075.17اعدادية الماثر للبناتادبيغدير رشيد شمخي جبر238152022051100
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.075.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمؤمل جواد كاظم عالوي239152051071226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.075.00اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيحسين شاكر فريح نزال240112041200021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.075.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيعباس عالء شاكر جدوع241102051014044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.074.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيهيثم خليل محمد عبد242112021029060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.074.83ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقيرشا نزار سهيل نجم243112052134004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.074.33ثانوية التاجي للبنينادبيغيث مهند عدنان محمد244122021010024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.074.33اعدادية النجاح للبنينتطبيقيياسر صباح امين فرحان245142051027084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.073.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء عبد الكاظم خميس علي246152022055025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.073.00إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسن ضياء حسن محمود247142041020011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.070.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد قصي حاتم محمد248142041018165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.069.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيسبأ عباس فاضل عباس249132042126037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.069.00ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائييوسف سعد موسى حسين250122041201092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد413.068.83ثانوية زبيدة للبناتاحيائيايه حيدر علي مكطوف251112042108007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.067.50ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعبد الرحمن عدنان سلمان جمعة252142041152009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد405.067.50ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيابراهيم احمد ناصر علي253182041280001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد404.067.33اعدادية النعيم للبناتاحيائينور الهدى احمد شهاب رغيف254142042073143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد397.066.17ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيانس عامر عباس سلمان255112041203032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد391.065.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي جاسم حسن هادي256122051032050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد389.064.83ثانوية حطين للبناتتطبيقياية ماجد عطا حمد257142052068008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد383.063.83ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق مهدي سالم فرحان258132051257079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد367.061.17ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقياحمد صفاء عبد الرحيم حمود259112051041003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد365.060.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيزيد علي محمد جواد260122051025043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.081.33ثانوية الصديق للبنينتطبيقييوسف ضياء عبيد شمخي261232051027034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.079.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى هشام انور هاشم262132042094055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.078.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه علي كاطع حسين263152042049077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.077.83اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيسجى لطيف سعد راهي264102042086046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد449.074.83ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيزينب احسان نجم نعمه265132052079014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد441.073.50اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه مرتضى جبار حسن266142042134132

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد433.072.17اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيغزوان صدام سعدون جوير267102051024025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد429.071.50اعدادية النصر للبناتاحيائيهاجر حسين علي عناد268122042112262

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد422.070.33ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي عبد علي راضي269222051364049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد384.064.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين عالء صادق احمد270162051020035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.091.17اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمريم عيسى سمين درويش271152022054085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.089.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب رحيم جاري ظاهر272142022134046
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.089.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيادهم علي عبد هداوي273142021024027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.088.67اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسن عالء اسماعيل حسن274122021003016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.088.50ثانوية الشهيد عون للبنينادبيرسول جالل جبل ابراهيم275212021050012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.087.83اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي عبد السالم فرحان حسن276102021024049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.086.67اعدادية السيف العربي للبناتادبيندى زياد عبد اللطيف جاسم277132022111103

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.086.00اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه علي هاشم محمد278122022118051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.085.67اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن علي صلبي279112041004045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.085.50ثانوية الشجعان للبنينادبيعبد الرحمن مجيد حميد ياسين280262021176046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.084.83انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيهاجر جمال مدحت عزيز281132022242013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.083.00ثانوية الخليج العربي للبناتادبيساره سعد حسين حطيحط282142022135021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.079.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين احمد رحم خلف283152041004018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468.078.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسجاد صباح نعيم دويش284152021011031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.077.33اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمد علي داخل عبد285102021024070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.077.33ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحنان جبار شامخ عريان286142022088018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.077.17اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحيدر حسين محمد محيسن287152041006038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.076.67ثانوية المعالي للبناتادبيفاطمه حيدر ثامر عبود288142022127049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد439.073.17ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيكرار حيدر عياده هندي289112021158008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد430.071.67اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم قاسم محمد كريم290152042054248

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد420.070.00ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيعبد الرحمن موفق خلف فرفاح291202051038002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.091.33اعدادية زينب للبناتادبيزهراء عقيل كامل جسام292142022110069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.090.17ثانوية فدك للبناتادبيدنيا عصام جاني روضان293142022070036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.088.17اعدادية عمر المختار للبناتادبياصيل حسن جسام محمد294112022081002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.087.17ثانوية الرتاج للبناتادبيمريم رسول عباس فاضل295142022121044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.087.00الخارجياتادبيرشا سعد عبد علوان296142022401076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.086.17ثانوية الرتاج للبناتادبيحوراء سعيد كاظم عذيب297142022121007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.086.00اعدادية صفية للبناتادبيحنين عباس كسار يتيم298142022075062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.085.17ثانوية الرحاب للبناتادبينوال حضيري حميد سكران299112022148024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.081.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهبه جواد حاتم عبد هللا300152022053077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.080.83اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيورود خلف مطشر نعمة301152042054317

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.069.14ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء ماجد مخيلف محمد302111922117024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.080.50ثانوية عدن للبناتادبيهدير ثامر فاضل عباس303112022094099

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.080.33ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينور الهدى علي غركان دبش304142022104049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.079.50اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه محسن عبد هللا عيسى305142022133068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.078.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيعيناء عبد القادر احمد عبد هللا306102022094037
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.078.50ثانوية الوطن للبناتادبيرنا علي محمد حسين307192022257016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.078.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبينوره فراس عداي حمادي308112022073073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.077.17ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيرقيه طالل كاظم جواد309112022114016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.075.83ثانوية جوارجرا للبناتادبيعائشه فارس فائق ياس310312022031024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.075.83ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيسجى عماد جاسم محمد311142022147005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.075.50اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمروة احمد حمد عواد312142022099072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.075.00ثانوية تل السمر للبناتاحيائيشذى عصام علي حسين313112042129036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.074.00اعدادية المستقبل للبناتادبيرسل اسامة عبد هللا فهد314112022101023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.073.83ثانوية االصالة للبناتادبيسجى قاسم علي حتروش315112022083024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.073.67اعدادية رفيدة للبناتادبيايالف طالب محمد حسين316112022106006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.072.50اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياديان ستار جبار عبد317252022056003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.071.67اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه الزهراء خالد مرير عبيس318142042110183

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.070.67اعدادية التقى للبناتادبيزينب علي خالد ناصر319112022071057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد411.068.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه منشد فليح بطي320262042116052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد405.067.50اعداية المعراج للبناتتطبيقيحوراء حامد عواد محمد321102052113009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد399.066.50اعدادية جرير للبناتتطبيقيمالك ايمن محمد حسين عبد هللا322122052089037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.060.67ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيتبارك صالح عبد محمد323112052067010

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.061.00ثانوية زبيدة للبناتادبيطيبه محمد كاظم هادي324112022108067

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد395.065.83اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم عائد عبد الحسين خالف325122022090072

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد382.063.67اعداديه االنوار للبناتاحيائيايه داود سلمان حسن326112042085008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد376.062.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره سلمان رحيم ناصر327112022075023

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.060.67اعدادية االخالص للبناتادبيسرى ضياء عبدول عبد علي328112022112091

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.076.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمرتضى احمد علي سلمان329142021008090

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.075.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء اسعد رمضان علي330132022086026

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.073.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسناريا فارس صالح مهدي331112022087013

كلية اآلداب/جامعة بغداد434.072.33ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه حسن محمود كاظم332102042079028

كلية اآلداب/جامعة بغداد434.072.33اعدادية االنتصار للبناتادبيرنا نعمان عزيز مظلوم333132022091040

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.072.17اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد مسلم رشيد موال334122021044081

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.071.00ثانوية الموسيقى والباليهاحيائيايالف ليث عبد القادر رشيد335102042007002

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.071.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء جهاد عباس ابراهيم336112022073034

كلية اآلداب/جامعة بغداد419.069.83اعدادية حطين للبناتادبيزهراء احمد خلف عبد337132022103020

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.067.67اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي اسامه عدنان محسن338102021017071

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.066.17ثانوية الغدير للبنينادبيعقيل صفاء حسن شقي339222021050028

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.065.83ثانوية دجلة الخير للبنينادبيلقمان حكيم دواي كعيد340132021038048
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كلية اآلداب/جامعة بغداد395.065.83يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياادبيابراهيم اكرم ابراهيم مصطفى341132021239001

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.063.83ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب فالح حسن حمد342142022109034

كلية اآلداب/جامعة بغداد379.063.17ثانوية التفاؤل المختلطةادبيرسل عامر جاسم احمد343142022151001

كلية اآلداب/جامعة بغداد379.063.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيندى ساجد جاسم محمد344132022281056

كلية اآلداب/جامعة بغداد377.062.83اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى رسول جبار حنتوش345152021004061

كلية اآلداب/جامعة بغداد377.062.83ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسين جدوع خلف مالح346142021208031

كلية اآلداب/جامعة بغداد374.062.33اعدادية حلب للبنينادبيعلي اياد طالب خلف347262021013107

كلية اآلداب/جامعة بغداد374.062.33اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد عزيز محمد348132051007012

كلية اآلداب/جامعة بغداد372.062.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبييوسف نعمه هاشم عبود349152021018113

كلية اآلداب/جامعة بغداد372.062.00ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي حميد فرحان مشعل350122021200084

كلية اآلداب/جامعة بغداد368.061.33ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمرتضى عبد الكريم حيال حسن351142021208155

كلية اآلداب/جامعة بغداد366.061.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيآيه حيدر خالد رضا352132022086002

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.060.50اعدادية االسراء للبنينادبيعلي صدام ابراهيم حديد353102021011033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد424.070.67ثانوية الحارثية للبناتادبيساره يوسف عبد الحسن عباس354102022112005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد393.065.50اعدادية الزوراء للبنينادبيعلي المرتضى حسن محمد نعيت355122021006010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد381.063.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيصفوه عبد القادر غضبان عبد الغفور356112022077034

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.062.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيايه ابراهيم خليل اسماعيل357102022094008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد360.060.00إعدادية النضال للبنينادبياحمد حميد مجيد سعودي358142021014001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.062.33اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء حسين فاضل حسن359102022114011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.061.33ثانوية الزقورة للبناتاحيائيحمزيه نعيم طراد علي360112042140008

كلية األعالم/جامعة بغداد450.075.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيشمائل جمعه خلف حاتم361152022049057

كلية األعالم/جامعة بغداد435.072.50اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد عادل سعدون علي362142021201224

كلية األعالم/جامعة بغداد433.072.17 حزيران للبنين1اعدادية ادبيحيدر شاكر عطيه هودان363202021077011

كلية األعالم/جامعة بغداد428.071.33اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء رائد فيصل حنتوش364112022136034

كلية األعالم/جامعة بغداد427.071.17اعدادية البيان للبناتادبيبنين عبد االمير عبد اللطيف حسين365102022096025

كلية األعالم/جامعة بغداد422.070.33ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيفاطمة عامر شاكر محمود366112022137032

كلية األعالم/جامعة بغداد421.070.17اعدادية الغزالية للبنينادبيايمن حسن فالح هميش367102021008010

كلية األعالم/جامعة بغداد419.069.83اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمرتضى صدام عليوي خابط368142021201243

كلية األعالم/جامعة بغداد419.069.83اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعباس محمد دعير هاشم369132051014019

كلية األعالم/جامعة بغداد416.069.33ثانوية المسك للبناتادبيميس معن سامي سلمان370142022119052

كلية األعالم/جامعة بغداد415.069.17ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيعائشه محمد إسماعيل إبراهيم371112022099037

كلية األعالم/جامعة بغداد409.068.17اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين مصطفى كرم جعونه372152021007084

كلية األعالم/جامعة بغداد406.067.67اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيرضا سعد شهاب احمد373272021045016

كلية األعالم/جامعة بغداد405.067.50ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد هللا خالد عباس عبد374112021189058
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كلية األعالم/جامعة بغداد404.067.33الخارجيونادبيعلي حسين ثجيل ظاهر375152021400121

كلية األعالم/جامعة بغداد403.067.17للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين ادبيحسين عالء صاحب حميد376122021033004

كلية األعالم/جامعة بغداد399.066.50ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيزياد طارق كامل علي377112021202022

كلية األعالم/جامعة بغداد399.066.50اعدادية الخبير للبنينادبيمنتظر حسين عون مهدي378112021007090

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.077.33اعدادية البراق للبنينادبيايهاب حامد مطشر مجمان379152021002016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد422.070.33ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيامير عبد السالم عباس راهي380112021209009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد397.066.17اعدادية الخطيب للبنينادبياحمد مؤيد جبار مشاري381122021034009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد379.063.17اعدادية الوزيرية للبناتادبيمالك سالم عبد الباقي عبد الستار382132022074043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد368.061.33ثانوية المعالي للبناتادبيدنيا علي ردام حسن383142022127023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد368.061.33سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياادبيرود علي حسين جالل384132022249002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.061.00اعدادية خانقين للبنيناحيائيالسجاد ماجد محمد امين385212041011019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.099.50ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيايثار محمد كاظم حسين386322042029008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.099.50ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيمريم ليث تحسين جاسم387112042126040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.098.67اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينجاة جواد عباس فرهاد388142042193089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية590.098.33ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيعباس علي كاظم مزهر389232041254028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية590.098.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفرح سعد عذيب عبد الحسن390132042281122

كلية الطب/الجامعة المستنصرية589.098.17ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمنتظر ماجد مجيد شاباز391142041007121

كلية الطب/الجامعة المستنصرية588.098.00ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيحارث عبد الكريم قاسم محمد392132041022004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية588.098.00ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد علي حمزة393102041048016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية588.098.00ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عماد كاظم صادق394132041020162

كلية الطب/الجامعة المستنصرية588.098.00ثانوية السياب للبناتاحيائيدينا محمود فريح روضان395102042077032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية588.098.00اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء حامد توفيق جمشير396152042054091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية588.098.00اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد المهيمن احمد خضير عباس397232041001054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية588.098.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيخالد وليد عزيز محمد398142041027027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية588.098.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيالهام احمد عبد الغفور شاكر399112042074006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.697.93الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد جاسم محمد مجيد400112041045046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.097.83ثانوية السياب للبناتاحيائيطيبه فؤاد حماد عبيد401102042077073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.097.83اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد رسول حسن مهدي402272041008085

كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.097.83اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء عالء جميل نعمه403132042117119

كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.097.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى صادق عناد عبد العباس404122041031156

كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.097.83اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء كريم قاسم حسين405152042051084

كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.097.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك مهند حازم كاظم406232042087088

كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.097.83ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد كوان حسن خلف407182041112005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.097.83ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب ميثم شاكر حنش408142042105032
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية587.097.83ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائياحمد بادي رحيم بهك409262041054003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية586.097.67اعدادية النجاة للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد الحسين ارحيمه410152042042102

كلية الطب/الجامعة المستنصرية586.097.67الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيخالد ابراهيم خالد عبد411102041028064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية586.097.67اعدادية البتول للبناتاحيائيهبه احمد خليل ابراهيم412112042072147

كلية الطب/الجامعة المستنصرية586.097.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيرفيدة ماجد حسن داود413112042082013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية586.097.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيكوثر عبد هللا جبار شبوط414152042040116

كلية الطب/الجامعة المستنصرية586.097.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيبكر رأفت خليل إبراهيم415192041004011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية586.097.67اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد قيس محمد امين حسين416212041011010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية586.097.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد الرحمن علي حسين علي417132041004027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية585.297.53ثانوية المتميزيناحيائيغيث سعيد حمزة عباس418112041010091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية585.197.52ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحيدر بشير محمد رضا محمود419272041029035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية585.097.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيياسر مهند جابر محسن420102041019174

كلية الطب/الجامعة المستنصرية585.097.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي عبد الحميد عبد المجيد421282041001038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية585.097.50ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمحمد علي شاكر جواد422102041003035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية585.097.50اعدادية المسيب للبنيناحيائيمهتدى صالح مهدي بدر423232041009125

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية588.098.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيصفا عمار صائب احمد424102042118074

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية585.097.50الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف عبد الجبار رياض خضر425102041002188

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية585.097.50ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيهديل علي حسون جوده426132042283159

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية583.097.17ثانوية الرائد للبنيناحيائيحمزه عامر عبد الستار حسن427102041001006

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيطيبه صباح عبد هللا عطيه428112042106066

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية583.097.17ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيايه حيدر شكر مخيلف429142042104007

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم محمود خلف430212041052108

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية583.097.17ثانوية الضحى للبناتاحيائيديار حسن فيصل خلف431142042089016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية583.097.17ثانوية الصمود للبناتاحيائيمريم عالء دشر فرهود432142042101042

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية582.097.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياسامه فاضل محمود محمد433122041050003

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية582.097.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيداليا ياسر عبود عزاوي434142042107019

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية582.097.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ وسام سامي كاظم435112042074076

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية582.097.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي عباس ياس عباس436122041031117

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.098.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسيف علي محمد جبر437142041049038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.098.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه عالء محمود شاكر438112042109090

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.097.83اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحسن حلمي اسماعيل خليل439112041002008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.097.67اعدادية الثورة للبناتاحيائيتيما خيري عوده سجل440232042086047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.097.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائيهمام احمد فائز عبد االمير441102041013164

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية584.897.47ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد معتمد محمد عبد الرزاق442132041020167
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية584.097.33اعدادية اجنادين للبناتاحيائيندوة علي مشعان خميس443102042120110

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية584.097.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيازل حيدر كريم سكر444152042046014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية584.097.33ثانوية الرشيد للبناتاحيائيدانيه نهاد داود سلمان445132042096012

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية584.097.33اعدادية الماثر للبناتاحيائيطيبه رحيم ثامر عبد الحسين446152042051128

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيفالح حيدر فليح نعمه447142041165035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء علي ثجيل ناصر448122042118029

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية المعارف للبنيناحيائيمثنى محسن سليمان داود449212041005126

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة سامي محمد عبد النبي450112042076129

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعبد المهيمن ثامر عبد الكريم ناصر451112041032046

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عبد الكريم452112041200093

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية الفلق للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا منصور453212041023056

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب عباس سهيل رسن454142042076078

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيراجين عدنان حسن محيبس455152042080093

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق نبراس عيسى نادر456262041048018

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيايه طه فهد فاهم457112042215188

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبنين هيثم عبد الكاظم محمد458122042136011

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية583.097.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسمانه عبد الكاظم منصور عطوان459122042122025

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية582.897.13ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا عمر سعد احمد زكي460132041020102

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.090.83ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد خالد جابر مطلق461142051001036

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.085.50ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيحسن رحيم حمدان مهوس462162051073005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.082.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى أحمد سامي مانع463112051004112

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية464.077.33اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيكاظم جواد كاظم داود464112051008052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.083.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي خير هللا عبد الجليل عبود465162041060061

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية466.077.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي محسن سابط اسماعيل466152051009032

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية430.071.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي عماد عادل حبيب467172051017090

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية425.070.83اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي عماد قاسم زغير468122051026050

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية423.070.50ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي سفاح كمون469262051205053

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.093.50األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيالكوثر عالء عبد الحسين دويج470242042088006

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.071.86اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيكرار كاطع ثجيل دريج471151951003041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية530.088.33ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيمنتهى عبد الوهاب حسن جبر472142042152018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.087.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء سالم احمد جمشير473152042047058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.086.33اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمقتدى كاظم عودة نصيري474132041045053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.086.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايناس كريم زويد خلف475152042048013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.086.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسن قاسم حسن مكطوف476142041008023
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.086.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيسجى حسن هادي صالح477152052046017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.085.17اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى حيدر الوس فرج478152041007156

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.084.67اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء بشار تركي مفتن479152042051061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.083.00اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم قاسم عبد الكريم فرحان480152042054247

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.082.50اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد عادل حسين مجبل481132041014031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.081.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن ياسين482132042070188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.081.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب علي خليفه مجبل483142042145157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.081.67ثانوية دجلة للبنيناحيائيابو الفضل عبد الرحمن بدن عجيل484282041012003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.075.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيفاضل عباس بناوي علي485142051050021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية440.073.33الخارجياتتطبيقيزينب غازي حاتم حسن486212052401009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.070.50اعدادية يافا للبناتتطبيقيمنار منعم داود سلمان487132052107044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية415.069.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقييوسف نجم عبد هللا جابر488152051018077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية395.065.83اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي جبار عاصي سلمان489262051014032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية395.065.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيظاهر حمادي جاسم حمد490102051020097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية393.065.50اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحارث سعدي نوري عنيزي491192051026013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية392.065.33اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيرضا علي راضي جبر492132051031017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية390.065.00اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد الملك جمال سلمان كريم493112051026043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية380.063.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيسجاد علي فرحان مشعان494262051209142

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.078.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد األله بدر نوري علي495142041029033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.075.50اعدادية الزوراء للبنيناحيائيسجاد عصام نعمه رشم496122041006013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.063.14ثانوية تبارك للبناتتطبيقيرقيه جمال عليوي عبيد497261952077008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية373.062.17اعدادية البراق للبنينتطبيقيكرار عدنان رشك مفشك498152051002052

كلية القانون/الجامعة المستنصرية534.089.00ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد هادي دواي كريم499142021032007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية509.084.83اعدادية زينب للبناتادبيهدى عيدان حسن كاظم500142022110180

كلية القانون/الجامعة المستنصرية499.083.17اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء سعد غالي فضل501142022080027

كلية القانون/الجامعة المستنصرية497.082.83الخارجياتادبينبأ عبد الكريم نافع كاطع502122022401132

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية446.074.33اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائياحمد يوسف ابراهيم خلف503192041343041

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية401.066.83اعدادية عبير العراق  للبناتادبيديانا طه سلمان نصيف504262022079013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.076.83اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى محمد كاظم خلف505112021027108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446.074.33اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينب سعد خنجر كميت506142022143030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445.074.17اعدادية البشير للبنينادبيكرار حسين زغير ياسين507142021036077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445.074.17اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد رياض فياض زامل508142021174077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.072.67اعدادية ابن البيطار للبنينادبيأحمد صابر جاسم مطر509142021029003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.072.00اعدادية الكرامة للبناتادبينرجس محمد جاسم نصيف510142022111051
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.071.67ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيحسين عبد هللا مال محمد511262021208012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.071.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد مهدي نجم لملوم512142021045065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.071.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى محمد ادريس صالح513122021048115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.070.50كوتاهيا-ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركياادبيعبد الرحمن سامي محمد حمود514132021352002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.070.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهور يوسف عبد الحسين حمادي515152022053028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.070.17اعدادية طه للبنينادبيمنتظر رحيم خضير عباس516142021177168

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.069.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيتبارك علي مظهر مسرهد517142042073037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.065.17اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيساره ياسين سلمان محمد518142042143020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.065.17ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينرجس حسن صاحب حبيب519142042124061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية385.064.17ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي هادي اسماعيل جابر520132041258031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية384.064.00اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعمر عثمان ادريس صالح521212041010076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية383.063.83اعدادية البراق للبنيناحيائيعلي قاسم حسن خدام522152041002034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية382.063.67اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعباس فاضل حمود وايد523142041174026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية374.062.33ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيزيد مصطفى جامل حمد524132051250030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية373.062.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفاطمه داود احمد فرج525142042067098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية372.062.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الكريم حاتم كامل محل526112041005061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية363.060.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي رعد سعدون حسن527152051018036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.077.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الرزاق خليل ابراهيم حسن528102021027034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460.076.67اعدادية التضحية للبناتتطبيقيكوثر سامي عبود رسن529122052091024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.074.33اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسام جابر كريم عبد530252041008032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.072.33ثانوية الفسطاط للبنينادبيجعفر برع عزيز كاظم531132021033003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.072.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيليث فاضل باني مرعب532132021012096

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.071.83إعدادية المروج للبنينادبيعلي ناظم عبد الكاظم ظاهر533142021013104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.071.50اعدادية الثورة العربية للبناتادبيماري جالل نعمة محمد534132022093084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.071.17ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيامنه رزاق جواد عمران535102022221006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.070.67اعدادية الرميلة للبناتادبييقين طارق جمعه سعيد536152022044111

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.060.57ثانوية اآلفاق للبناتتطبيقيحوراء ستار اجباري عيسى537121952114004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.070.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم خاجي حاتم538152041071116

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.070.33ثانوية الخليج العربي للبناتادبيندى محمد عزيز جبر539142022135028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.070.33ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيشمس مفيد سعدي حسن540142022132009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.069.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيكرار عبد الحمزة عيسى جبير541142021050026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.069.50ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمنتظر عطيه فاضل عطيه542272051033047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية415.069.17اعدادية الرميلة للبناتادبيآيه قاسم غالي حمد543152022044003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية415.069.17اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه زامل رحيم حسين544102022096073
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية407.067.83ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعلي صباح حسين مجهول545152021072134

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.067.67اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى ناظم جمعه مطلق546152021007260

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.067.67ثانوية الكوثر للبناتادبينور حسين حميد حمود547102022125029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.067.50اعدادية سيناء للبنينادبيحسين محمد جاسم قاسم548132021019009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية404.067.33ثانوية الصباح المسائية للبنينادبياحمد كاظم مزعل كوسج549142021205010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية386.064.33إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي صباح كاظم حسين550142051023082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية370.061.67ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيصباح وميض ظاهر محمد551212051262010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية366.061.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقينور الحسين خالد خميس ناجي552152051018074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.077.00الخارجياتادبيفاطمه محمد موسى مهنا553152022401103

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.075.33اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء علي جمعه حمود554142022133040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.074.83ثانوية البهاء المختلطةادبيمصطفى محمد عباس سلمان555212021203016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.063.43ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيبهاء رضا علي زاير556141921209018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.073.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمناجات عبد هللا جابر نجاح557112022089074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.073.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيافنان عامر حبسي محمد علي558122022134009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.072.50اعدادية الخمائل للبناتادبيزينب علي عباس ناجي559122022127047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.072.17ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيبنين عبد االمير حسين مذكور560122022231017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.072.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين عبد الحسن نصيف جاسم561132041008028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.071.17ثانوية مؤتة للبناتادبيتبارك احمد غازي صالح562112022116007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.071.17اعدادية يافا للبناتادبيسالي قاسم رحيمه كريخي563132022107086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.070.83اعدادية الفردوس للبناتادبيشهد صباح سرحان جابر564132022118092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.070.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيموسى زهير حسين جعفر565132051010081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.069.50ثانوية االنوار للبناتادبيتيسير نهاد بديع ابراهيم566122022104009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.069.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد عارف جواد فالح567142021024255

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.068.33اعدادية الهدى للبناتتطبيقيايه سعيد يوسف علي عسكر568152052047005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.067.83ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمحمد علي محسن زاغه569122021200119

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.067.67اعدادية البيان للبناتادبيمنار قاسم كريم خضير570102022096089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.067.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجعفر ثاير مزود خلف571142021048015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.067.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد حافظ شاكر محيسن572142021024240

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية404.067.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه حازم عبد المحسن علي573122022092049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.067.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن خالد مهدي حمادي574122021048019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.067.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيزين الدين علي محمود جبار علي575142021009022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.066.83ثانوية فدك للبناتادبيبنين علي ثامر عباس576142022070018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.066.83اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا باسل توفيق محمد577122021048061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.066.83اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي فائد عبد الواحد خلف578132051003049
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية400.066.67اعدادية ابابيل للبنينادبيسجاد طالب صاحب عباس579132021011048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.066.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبأ رحيم جوني عبود580152022046078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.066.17ثانوية المعالي للبناتادبيحوراء عماد عبد هللا حمودي581142022127020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية396.066.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيجعفر فرحان وداي زنعور582152021017023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية394.065.67اعدادية يافا للبناتادبيرسل هيثم جبار حمادي583132022107048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية392.065.33اعدادية البراق للبنينادبيسجاد كامل عبد اليمه جناح584152021002071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.065.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيزيد هيثم مطشر راضي585142021049026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.064.33اعدادية الكرامة للبناتادبيزمن سعد عبد المبدر حمزه586132022101032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.064.33إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد حسين عباس محمد587142021019153

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.064.33اعدادية الخطيب للبنينادبيعبد هللا عامر رسن سلطان588122021034068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.063.83اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي عبد الكريم صاحب عالج589132021014053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.063.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدره قاسم عباس نصيف590122022134044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.063.50ثانوية العال المسائية للبنينادبيحسين احمد عبد عباس591112021203068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.063.33ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعبد هللا احسان عبد القادر باش اغه592132021252070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.063.33ثانوية الكرامة للبنينادبيجعفر محمد جبار مطر593122021019004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.063.33إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي حميد قاسم هدار594142021019106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.063.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمنار صالح حسون نوري595152022046077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.063.00اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيصالح محي طه ياسين596212021065038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.063.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيفرح علي بادي هارف597132022078026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.063.00اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حسين علي حمد598122021048073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.063.00ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمهند قيس هاشم محمد اسعد599132021258038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.062.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيرقيه عمر شكر علي600152022045035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.062.33اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار علي جلوب جويعد601152021009127

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.062.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتقى قاسم صريع شهد602122022134033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.062.00اعدادية الفكر للبناتادبيعهد عامر كاظم الزم603152022056058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.062.00ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيفاطمة محمد فرحان محيسن604142022221027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.061.67اعدادية الزهور للبناتادبيوجدان صبيح قاسم عباس605142022080063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.061.67اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد عبد الزهره ساري جاسم606102021008113

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.061.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد احمد جاسم سابط607142021045057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.061.33ثانوية زبيدة للبناتادبياثمار فراس صالح مهدي608112022108006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.061.33ثانوية خير االنام المختلطةادبيطارق مثنى صبر عزيز609112021166014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.061.33إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيامير محمد احمد عبد الكريم610142021020007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.061.17اعدادية الفكر للبناتادبيايه احمد شوكت شيرخان611152022056007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.061.17ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيمصطفى صفاء نوح مصطفى612132021054013
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.061.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيهبه نزار عبد الزهره عبد613122022087064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.060.83ثانوية أم ابيها االهلية للبناتادبيحوراء عادل اسماعيل غانم614142022198002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.060.83اعدادية طه للبنينادبيكرار كريم علوان طاهر615142021177130

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.060.67ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيلمياء حيدر حسن كامل616212022294060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.060.67اعدادية النهار للبناتادبيزهراء لفته جابر عكاب617112022127032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.060.50اعدادية النجاح للبنينادبيابراهيم جمعه سعيد شمخي618142021027002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.060.50ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيحسين حسن هاشم حسن619102021203016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.060.50اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة زيدان فنجان علي620142022074077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.060.33ثانوية الرشيد للبناتادبيمنار جعفر علي خضير621132022096030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.060.33اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد جبار عبد الكاظم سلمان622142021174026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية360.060.00اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي خميس حمد حماد623102021017035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.063.33ثانوية المسك للبناتادبيمريم حنين لطيف كاظم624142022119049

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.063.17اعدادية النصر للبناتادبيفرح حسين حمزه حسين625122022112094

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.062.67اعدادية الهدى للبناتادبيمروة كاظم سي مامي شيرة626152022047089

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.062.67اعدادية سمية المسائية للبناتادبياية اياد الياس محمد627152022080013

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.061.50اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي سالم احمد عبد هللا628132021007038

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.061.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم عدنان سلمان علي629152022046076

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.061.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيريام تيسير فالح حسن630142022104016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.060.33اعدادية النجاح للبنينادبيحسام خالد كامل حسن631142021027023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية534.089.00اعدادية جابر بن حيان للبنينادبياحمد نصيف جاسم فرحان632192021103005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.084.00ثانوية السجود للبناتادبيزهراء احمد سهيل جلوب633142022065018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.081.33ثانوية الواقدي للبنينادبيمحمود حامد مهنا عبد634192021086035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.079.67ثانوية البراق المختلطةادبيمصطفى حسن علي جاسم635122021177016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.077.83اعدادية صفية للبناتادبيزينب مهدي كريم نادم636142022075139

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.077.50اعدادية الماثر للبناتادبيختام هاشم محمد زغير637152022051043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.074.17اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمثنى كاتب مفتن صالح638222051031050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.073.50اعدادية الفردوس للبناتادبيرقيه شاكر موسى مولى639132022118040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.071.33اعدادية الموفقية للبنينادبيميثم عليوي داعور عاشور640262021056142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.070.50اعدادية بلقيس للبناتادبيسميه هادي محمد عبد هللا641132022071058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.069.67ثانوية المناهل للبناتاحيائيحوراء ناصر عبد محمد642132042126015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.069.33ثانوية الشمائل للبناتادبيورود خالد حميد عصفور643142022109068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.067.00اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين شاكر جبار شلش644132021042021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.066.67اعدادية الفاروق للبنينادبيمصطفى كاظم بداي داغر645132021014083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.066.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمريم وهاب نده ماطر646122042101034
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.066.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحيدر ماضي منصور فندي647142021003047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.066.00اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد مدير طويان صاهود648222021376091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.065.50اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي قاسم عوين كريم649142041008066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.065.50اعدادية البسالة للبناتادبيرقيه طارق علي صالح650132022092023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.064.83ثانوية ام البنين للبناتادبيمروه علي مهدي حسن651132022080073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.064.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكرار ثامر خميس صبير652132051012094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.064.67اعدادية حماة للبناتادبيافراح جبار خضير عباس653112022084007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.064.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيرحمه مرتضى جواد علي654122042114025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.064.33ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم فرث ناصر655142042132056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.064.17اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسين كاظم معن حسن656142021174014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.064.17ثانوية حطين للبناتادبيتبارك مريح عباس موسى657142022068008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.064.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيابتهال علي حسين خليفه658122042098001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.064.00اعدادية الشعب للبناتادبيرسل عباس حسن عليوي659132022098044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.063.67للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحيدر فريد فهمي داود660132021025019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.063.17ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائياخالص ناظم راضي مذبوب661222042202001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.062.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعباس جواد هاشم عوده662152041071184

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.062.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيآيات محمد منعم عبود663142042145006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.062.67ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيمنار فائق جليل اسماعيل664132022282026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.062.67اعدادية حماة للبناتادبينور صباح علي حسين665112022084158

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.062.50اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد غالي رحمه خاوي666152021013092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.062.50إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي نوري بلبول خليل667142051012035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.062.50اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمنتظر حسن جدوع ربيع668232051001031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.062.33اعدادية الغزالية للبنينادبيباقر سعد فرحان مشاري669102021008014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.062.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيكرار حميد عزيز اليذ670142051028054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.061.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيطارق لطيف محمد حسين671192041066079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.061.50اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد رافد رشيد أمسير672152021020043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.061.00ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيعلي خليل ابراهيم هاشم673232051254026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.072.00اعدادية الهدى للبناتادبياسماء عدنان عويد ابهيدل674152022047004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.068.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيغدير جاسم كاظم حسن675132022078018

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.066.00اعدادية الروافد للبنينادبيحارث صاحب محمود صخيل676112021025009

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.066.00اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى مهدي مظلوم منشد677132021026084

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.065.33اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيجعفر عواد عطشان طعان678132021002017

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.064.50اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيياسر أحمد جمعه ركن679132021026091

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.062.50ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيعلي هشام مري محمد680222051308047
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.072.17ثانوية الربيع للبناتاحيائيطيبه محمود خليل حمد681122042081009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية401.066.83اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعزام باسم كاظم دشر682242041012036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية361.060.17اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمود خضير صالح عبد هللا683132021001114

كلية الطب/جامعة البصرة596.099.33ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمرتضى فاضل عباس دهر684162041038047

كلية الطب/جامعة البصرة596.099.33ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيبتول ضياء الدين علي جوالن685162042380023

كلية الطب/جامعة البصرة591.098.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك محسن سلمان محسن686162042165094

كلية الطب/جامعة البصرة590.098.33ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنيناحيائيرسول احمد شعيبث عبد هللا687162041366003

كلية الطب/جامعة البصرة588.098.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبدالكريم جمعة صالح688162041038052

كلية الطب/جامعة البصرة587.097.83اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيذكرى قاسم عباس عبود689232042145048

كلية الطب/جامعة البصرة587.097.83ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحيدر نزال فياض طالب690162041497017

كلية الطب/جامعة البصرة586.097.67اعدادية البخاري للبنيناحيائيحمزه مؤيد خليفه محيسن691192041106016

كلية الطب/جامعة البصرة586.097.67ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحسن كريم ابراهيم عبد الزهره692162041449012

كلية الطب/جامعة البصرة586.097.67ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعلي حميد رمح شاهر693232041181056

كلية الطب/جامعة البصرة585.997.65ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي جبار صاحب تومان694292041020019

كلية الطب/جامعة البصرة585.797.62اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين علي عبد المجيد علوان695162041105022

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50اعدادية راوة للبنيناحيائيمحمد عطيه فرحان فياض696192041022017

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار محمد697162042183072

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيرقيه ماجد عبود حرز698132042281058

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي صالح حسون جهادي699242041251058

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسكينه عبد الرزاق راضي زعالن700162042165275

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر حبيب كامل حمزة701222041003117

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عامر عبد هللا علي702162041075184

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسماء سيف الدين حاتم احمد703212042090014

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء قصي جمهور خضير704162042260029

كلية الطب/جامعة البصرة585.097.50الخارجيوناحيائيأمير المؤمنين حسن هاشم حسين705242041400001

كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب سالم عبد زيد ماضي706242042220415

كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيتقى قدس احمد علي707312042063027

كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى ليث مهدي محمد حسين708162041075228

كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حسن رائد سلمان جواد709232041020309

كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينورهان زاهد ستار كرجي710212042294205

كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد باسم عبد الخضر داخل711222041002274

كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33ثانوية النصر للبناتاحيائيدنيا حسين يسر حسين712202042137014

كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عباس ماضي حمد713162041075185

كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33اعدادية المسار المختلطةاحيائيمحمد سمير عبد الرضا مريشد714222041255046
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كلية الطب/جامعة البصرة584.097.33ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمد715222042398008

كلية الطب/جامعة البصرة583.797.28ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسن ماهر فاضل علي716222041080015

كلية الطب/جامعة البصرة583.697.27ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل اسعد صالح نصيف717252041035054

كلية الطب/جامعة البصرة583.497.23ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة فالح شايع فاضل718152042057054

كلية الطب/جامعة البصرة583.297.20ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسما ناهض هادي مهدي719122042109098

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صاحب كطافه هاشم720252042096399

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيكرم عماد قاسم حمودي721172041007135

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف سامي حسين سنيد722232041020419

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم قيس كاظم باقر723162042165421

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيرضا حمزه عبد صبيح724232041173057

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيضرغام كريم فالح لفته725132041055043

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيالمختار علي عباس طينة726272041014020

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسالم فارس سالم ميران727252042096029

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين نسيم جبار فهد728272041014072

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي مسير نادر729222041002091

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء كريم حافظ جابر730142042134086

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى نعيم راضي نديوي731222041035289

كلية الطب/جامعة البصرة583.097.17ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء علي موسى سلمان732222042411032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.097.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد هادي بدن733252041044132

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.097.83ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيايه رائد علوان احمد734132042079006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.097.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الزهره حمزه735252041044130

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.097.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب نعمه كامل عبد هللا736262042132141

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.097.67ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائياحمد علي هدو راضي737282041014004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة585.097.50ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا قائد نعاس محسن738252041031354

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة585.097.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد احمد جايد مجلي739222041072062

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.797.45ثانوية المتميزاتاحيائيغدير حيدر محمد كاظم740252042074061

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.497.40اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد بشير كامل خشين741282041006008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33اعدادية القدس للبناتاحيائينوراء عدنان مطلك عبد الواحد742262042104164

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33بوخارست-المدرسة العراقية الحكومية في رومانيااحيائيمصطفى وسام خلف عبيد743132041201006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33اعدادية الهندية للبنيناحيائيابو الفضل حسين محمد كريم744272041010005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمهدي قاسم حنيش مريهج745222041046085

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد علي فزع جبر746142041023067

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33الخارجيوناحيائيعمر مالذ حسن بحر747232041400112

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين كاظم جواد كاظم748102041026080
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيماريا محمد اسماعيل هالل749192042298013

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر كريم حاتم لفته750252041031230

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى علي عبد االمير جعفر751252041031762

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسنين عبد االمير حسين احمد752232041042030

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.097.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي محمد صادق تعيب نبات753152041071257

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة583.097.17اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد مشعان خليل ابراهيم754192041065032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة583.097.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى نصير نادر عوده755242042120299

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة583.097.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء احسان علي محمد756262042096062

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة583.097.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى صالح عبد الجليل حسن757242041001292

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة583.097.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبراء حسن جاسم حسن758252042062166

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة583.097.17ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيسرى عصام عبد الخالق حمودي759112042114059

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة583.097.17اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك خضر عباس ثعبان760232042145029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة583.097.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائينور الهدى علي خضر كسار761222042162181

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة583.097.17اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين علي عزيز فاضل762272041150150

كلية طب االسنان/جامعة البصرة591.098.50اعدادية المعقل للبنيناحيائيمحمد عدي محمد خضير763162041019047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.097.17ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه احمد رسن صحن764162042152137

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.097.00ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيتيجان بشير خضير كاظم765222042142018

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر محمود حسن عبد الرزاق766192041009225

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67اعدادية الفرات للبناتاحيائيمنار عباس سعيد عويز767222042101085

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيطفوف عبد الباري محمد شناوه768162042165316

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيعال حسين سعدون هادي769232042137049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67اعدادية تماضر للبناتاحيائينور ماهر محمود نصيف770212042091168

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبة قاسم ابراهيم حمزه771232042120153

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائياسالم حامد اسماعيل خليل772172041358007

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر نجمان الياس خدر773172041007128

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمود يشار علي توفيق774202041048174

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67ثانوية النبأ للبناتاحيائيام البنين عادل نصر زغير775162042215001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا محسن حطاب776162041047042

كلية طب االسنان/جامعة البصرة580.096.67ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبدالصمد غازي نايف حميد777182041277018

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.096.50ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيخضر ذياب خضر احمد778172041104024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.096.50اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد مرعي779202041022102

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.096.50ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد حبيب كاطع خاجي780162041075175

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.096.50ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد حامد مرزوك جواد781112041187002

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.096.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيسارة ماجد عبد النبي حسين782162042243055
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.096.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسن ناطق راضي طلفاح783262041011036

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.096.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى علوان عبد الواحد شنان784162042165465

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.096.50ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا هشام عباس نعمة785162041084069

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.096.50اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم طه حياوي طعمه786202041009003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة578.596.42ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيسارة مهند حمزة عباس787162042156037

كلية طب االسنان/جامعة البصرة578.596.42االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى يعرب يحيى الياس788172041008440

كلية طب االسنان/جامعة البصرة578.396.38ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيحسن سمهري عبد الرضا عبد هللا789102041025003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة578.096.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيجمال سالم حسن علي790292041003036

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.098.00اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسين هاشم محمد ساري791162041019018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.098.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيام البنين سمير عبد الصمد عبد المحسن792162042170004

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.098.00ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزهراء صادق نجم خشان793162042213012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.097.67اعدادية العشار للبناتاحيائيهاجر حسن تركي حمود794162042228125

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.097.50ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيغفران عادل عبد السيد خلف795162042260047

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.097.33اعداديه الرواد  للبنيناحيائيضياء زيد عبد هندي796202041022049

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.097.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمي علي فيصل عبد العالي797162042202162

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم وليد عبد الحسين خشن798162042165430

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات محمد حسن عبيد799162042165050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.097.17ثانوية الثريا للبناتاحيائيايات اسحاق جعفر عبد الحسين800162042338002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.097.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب وليد عامر منصور801162042184149

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.097.17اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي محسن خلف دلي802222041051084

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.097.17اعدادية المعالي للبناتاحيائيزهراء علي جبار عبد الشهيد803162042173017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.097.17ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيابو ذر عالء عبد الجبار هاشم804232041287003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.097.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور عبد الحميد عبد الحسين عباس805162042226120

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.397.05ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبيدة زيد زهير صالح806172041022067

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.097.00اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين جعفر تالي كاظم807232041051037

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.097.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيابتهال سعدون عزيز عبد الحسين808162042247002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.097.00ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ سعد حسن علي809162042152186

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.097.00ثانوية همسة للبناتاحيائيحوراء عباس فخر الدين ساقي810202042157010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.097.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائياسراء ماجد لطيف رسن811162042176005

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.097.00ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي ناظم وهيب لعيبي812222041058095

كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.096.83ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيساره حمود دودان عنيفش813162042152114

كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.096.83اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيسجاد مؤيد خلف جبر814222041068014

كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.096.83ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عبدهللا هادي نون815162042152102

كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.096.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيهيثم حازم جاسم كاظم816272041045095
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.096.83ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائينبأ مهدي محمد عبود817162042468012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة580.696.77النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد خلف احمد حسن818312041024148

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.090.33اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد علي احمد حسين علي819162051051111

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.090.00اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمود شاكر ساجت فرج820162051051117

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.086.67ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيسجاد طارق حمزه عبد العباس821162051426025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة502.083.67ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي كاظم دينار خضير822162051075057

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.092.50اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صباح عبد الحسين عساف823162041357051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.092.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم ياسين خضير غانم824162042163071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.089.33ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعلي عدنان الزم علي825162051499026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.087.17ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقياشرف عبد السالم عبد هللا حسن826162051497008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.092.17اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيحوراء محمد سلمان انهام827162052168011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.091.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمحمد حافظ فارس زباري828162051112054

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.091.00للبنين (ع)ثانوية الحسنين تطبيقيالعباس أبا ذر محمد حاشي829282051043004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.090.67ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيقاسم حميد قاسم جابر830162051083098

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.094.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيشهد فيصل جاسب جبار831162052258017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.093.67ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفاطمه قاسم سعيد جواد832162052155012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.093.50ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقينورا زهير نيسان نايف833162052469004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.093.17اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد حبيب عبيد ماضي834162051365008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.093.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي رحيم جار هللا جاسم835162051083083

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.092.83ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد نجم هادي حيال836162051083127

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.092.83اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيحوراء محمد عبد االمير مطر837162052283012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.092.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيبنين علي فاضل كاظم838162052202011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.092.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين كريم غياض839162051038079

كلية العلوم/جامعة البصرة544.090.67ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينبأ فالح مهدي صالح840162042467026

كلية العلوم/جامعة البصرة544.090.67اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم غازي عبد هللا علي841162052239031

كلية العلوم/جامعة البصرة543.090.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين رزاق عبد الحسن كليب842222042153465

كلية العلوم/جامعة البصرة542.090.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمحمد رياض رزوقي سلطان843162041020024

كلية العلوم/جامعة البصرة539.089.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزينب حيدر مذبوب اعبيد844162052210022

كلية العلوم/جامعة البصرة534.089.00ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيعلياء عبد الخضر عباس عجالن845162042466007

كلية العلوم/جامعة البصرة534.089.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حسن عبد الواحد عبد الحسن846162042333034

كلية العلوم/جامعة البصرة532.088.67اعدادية البسمة للبناتتطبيقيغفران اكرم عدنان عيسى847162052257010

كلية العلوم/جامعة البصرة528.088.00ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي تريج سبهان848162051494035

كلية العلوم/جامعة البصرة525.087.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عدنان هاشم محمد849162042165230

كلية العلوم/جامعة البصرة522.087.00اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء حامد ياسر حاشوش850162042208023
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كلية العلوم/جامعة البصرة522.087.00ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حميد شاطي راضي851162051088031

كلية العلوم/جامعة البصرة516.086.00ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائينور الهدى ثائر عبد الكريم عبود852162042339022

كلية العلوم/جامعة البصرة514.085.67ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد عبد الرضا عبد علي853162051064023

كلية العلوم/جامعة البصرة510.085.00ثانوية الدير للبنيناحيائيحسن هاني عجيل عبد هللا854162041025001

كلية العلوم/جامعة البصرة507.084.50ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعلياء كامل كليف لعيوس855162042296036

كلية العلوم/جامعة البصرة501.083.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسحر محمد عبد الجبار احمد856162042259035

كلية العلوم/جامعة البصرة493.082.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور محمد سالم يوسف857162042183108

كلية العلوم/جامعة البصرة492.082.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيأالء مازن عبد االمير حسين858162042210009

كلية العلوم/جامعة البصرة491.081.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايات ناجي هاشم حاتم859162042202025

كلية العلوم/جامعة البصرة487.081.17اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيزينب قيس رميلي عبد الكاظم860162052175008

كلية العلوم/جامعة البصرة485.080.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائينورا صبيح جواد درباش861162042290099

كلية العلوم/جامعة البصرة484.080.67ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيموزه علي غالي فارس862162052380082

كلية العلوم/جامعة البصرة483.080.50ثانوية الوركاء للبناتاحيائيمريم باسم محمد عبد الرضا863162042244030

كلية العلوم/جامعة البصرة476.079.33اعدادية غزة للبناتاحيائيايناس عقيل شنان حسن864162042208008

كلية العلوم/جامعة البصرة476.079.33ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيمصطفى محسن مهدي جبار865162051302048

كلية العلوم/جامعة البصرة474.079.00ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعدوان حسين حسين عجيل866162041067012

كلية العلوم/جامعة البصرة474.079.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس محمد جاسب جري867162051049071

كلية العلوم/جامعة البصرة474.079.00اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفنار رافد حميد احجيرش868162052171039

كلية العلوم/جامعة البصرة474.079.00ثانوية السديد االهليةتطبيقيمحمد حسين عبد اللطيف علي869162051443043

كلية العلوم/جامعة البصرة472.078.67اعدادية غزة للبناتاحيائيخديجه جميل عوض كاظم870162042208016

كلية العلوم/جامعة البصرة471.078.50ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى ماضي غريب مطر871162051076111

كلية العلوم/جامعة البصرة466.077.67ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيياسين فرات حسن كاطع872162041433010

كلية العلوم/جامعة البصرة462.077.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم عبد هللا كنعان873162051060175

كلية العلوم/جامعة البصرة461.076.83ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد العزيز مهدي874162051080036

كلية العلوم/جامعة البصرة458.076.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسنين سجاد عبد الحسن عبيده875162051033029

كلية العلوم/جامعة البصرة457.076.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيضحى كريم نعمه عداي876162052242031

كلية العلوم/جامعة البصرة436.072.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي باسم محمد ابراهيم877162051084145

كلية العلوم/جامعة البصرة428.071.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد سعيد حبيب والي878162051036113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة462.077.00ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيحيدر عباس شبيب عبيد879162041300009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة451.075.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد عباس طابور880162051084230

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.074.00اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيازهار حازم عبد العزيز جابر881162042258001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.072.17ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيرباب امجد حميد خضير882162052458018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.071.17ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعمار سالم صمد عباس883162051110049

كلية القانون/جامعة البصرة520.086.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد صباح صاحب عباس884162051084218
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كلية القانون/جامعة البصرة499.083.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن جبار مطر سلطان885162021030014

كلية القانون/جامعة البصرة498.083.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيفاطمة حسن خضير كوكز886162022222022

كلية القانون/جامعة البصرة482.080.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء فالح نعمة حسن887162022288019

كلية القانون/جامعة البصرة480.080.00اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين علي عرب سبتي888162021049022

كلية القانون/جامعة البصرة478.079.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرزق ناجح يعقوب معتوق889162042280029

كلية القانون/جامعة البصرة478.079.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب عبد الجليل حيدر جاسم890162022224035

كلية القانون/جامعة البصرة477.079.50اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيحسام رسن منعثر سلطان891162041069005

كلية القانون/جامعة البصرة477.079.50اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي رائد جبار حسن892162021011013

كلية القانون/جامعة البصرة465.077.50اعدادية غزة للبناتاحيائيايفان منير فوزي ابو الهيل893162042208006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.073.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي المنتظر احمد عبد النبي كاظم894162041085037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.061.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد عباس خريبط حسن895161921030097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.069.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين شاهين896162051060199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.068.83اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعباس قاسم حمدان فزع897162051371130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.068.33اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيايمن قاسم ياسر مشاري898162051015013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.067.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين لفته عبد الحسين899162051001133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.067.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي عبد الخضر دريول مفتن900162021020103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.066.83ثانوية بحار االنوار للبناتادبيبتول كريم طعمه عبدالزهره901162022458017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.066.33اعدادية الروان للبنينادبيصادق سجاد عبد علي حسن902162021023013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.066.33اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعبد هللا سعدون مجيسر عذير903162021371062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.065.50اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي خالد كريم فنجان904162021042048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.065.33اعدادية صفية للبناتادبينرجس سيد رحيمه بدن905142022075229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.065.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيصالح وائل صالح مهدي906162051060086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.065.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الرضا لفته عبد الرضا907162041074038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.064.67اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيحوراء نجم عبود بالل908162052236005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.064.33ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيسارة عادل عجيرف ياسين909162052276010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.064.33ثانوية البينة للبناتتطبيقيوديان حسن خالد قاسم910162052291016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.063.50اعدادية شمس الشموس للبناتادبيغسق علي نجم عبد هللا911162022283039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.063.17اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيسجاد قاسم رضا كريسن912162021307005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.063.00اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين قيصر سليم عبد العالي913162021049023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.061.67ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمحمد كامل جاسم محمد914162041491018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.061.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيحنين رحيم زياره حاتم915162042381050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.061.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيبراء ماجد عبد الجبار سالم916162022459006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.084.50ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيرضا محمد سلمان مناتي917162051449018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.062.33اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد العظيم غانم عبود918162051358081
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.091.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عائد عبد الحي عبد االمام919162042332078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة445.074.17اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد حيدر مهدي بدر920162021017003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة444.063.43ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحيدر خير هللا فرج علي921221951045012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.070.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن عبد الجليل كايم موزان922162021020024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.068.83اعدادية السوق للبناتاحيائيصابرين محمد معيوف حسين923222042209133

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة408.068.00ثانوية السديد االهليةتطبيقيعلي السجاد يونس حسن ياسين924162051443027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.067.17ثانوية البينة للبناتتطبيقيبنين بشير مهاوي جبر925162052291004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة402.067.00اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيمريم عوده وسيل فالح926162052181018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة401.066.83ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيهبه صالح جاسب فنجان927162052462023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.065.33ثانوية البيادر المختلطةاحيائيامجد ثامر فجر حرز928232041224004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.065.17اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمة سجاد عبد الزهرة مرزوق929162042175044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة365.060.83اعدادية الصادق للبنيناحيائيمؤيد شاكر شنان سلمان930222041070040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة364.060.67ثانوية البينة للبناتادبيبتول جميل كماش جاسم931162022291009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة362.060.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب كريم عبد نور حمود932292042051182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة432.072.00ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر محمد يحيى سباهي933162051426052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة425.070.83اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيبدور الزهراء هادي هندال طاهر934162052241002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة423.070.50اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيشروق بندر طحيمر ضايف935162052212026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة418.069.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعادل حاكم عرمش كرمش936162051039050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة417.069.50ثانوية الكرار للبناتاحيائيفاطمه عباس ياسر مزعل937162042277014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة417.069.50اعدادية البصرة للبناتتطبيقيساره رحيم قاسم نعيمة938162052234048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.068.83ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعلياء ماجد كاظم ضميد939162042296037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.068.83ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيأنوار أسعد جراح كاظم940162052252004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.068.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل جميل مبارك941162051083116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة407.067.83ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعبد هللا احسان سعود نصيف942162041355070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة407.067.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي ثائر كامل مزاوي943162051051078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة404.067.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر نهار بريجان944262041209160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة403.067.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحامد عبد االمير فايد ظاهر945292041025017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة403.067.17ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي حسن جازع حسن946162051301052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة403.067.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيكرار نصيف حمد عبيد947162051034127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة394.065.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار حسين عبد الرزاق مشهور948222041091154

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.076.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد حسن عوده عبيد949161951033080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.081.83اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهدى حيدر فاضل صيهود950162042176060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.076.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيرباب حيدر حنون سعيد951162042164013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة404.067.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينمارق رحمن حسن حافظ952162022224069

102 من 28صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2020-2019لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.067.00اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد ناظم ظاهر حبيب953162021047080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة389.064.83اعدادية الرضوان للبنينادبيسالم قاسم محمد حبيب954162021047037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة413.068.83ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيحوراء سلمان لفتة مطرود955162052280015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة412.068.67ثانوية االمجاد للبناتادبيهبه عبد هللا حميد عبد هللا956162022454032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410.068.33اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيحوراء احمد عبد هللا سلمان957162052241004

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.064.14قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي احيائيزهراء نبيل حنون كاظم958131942205011

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.071.67اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رياض خلف مشاري959162051358218

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.071.00اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمه علي محمد طاهر960162052171030

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.070.83اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعباس حسين فالح حسن961162041002025

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.070.50ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزهراء عقيل علي حسن962162052196011

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.069.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الصاحب جيجان شدود963162052210014

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.064.83ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء وسام عبداالله جاسم964162042152086

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.061.67اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمحمد عادل حسن حيدر965162021352087

كلية اآلداب/جامعة البصرة367.061.17ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيعلي احمد جبر شامخ966162021121007

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.060.17اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء صالح مهدي غضبان967162022171031

كلية علوم البحار/جامعة البصرة391.065.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين محمد صالح محمد968162051020040

كلية علوم البحار/جامعة البصرة374.062.33اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد هللا حيدر جبر طعيمه969262041022082

كلية طب الموصل/جامعة الموصل598.099.67ثانوية الثورة للبناتاحيائيوجدان خالد خضر محمد970172042279065

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.099.50اعدادية الصديق للبنيناحيائيحمزة مزيد يونس عبد الرزاق971172041028060

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.099.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء محمد سفر علي972172042321008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل597.099.50النصر النموذجية للبنيناحيائيقتيبه عبد الرزاق قاسم اسماعيل973312041024130

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.099.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد وائل حازم ذنون974172041011179

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.099.00ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيشهاب حجي عتو مراد975332041070042

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.098.83ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيصفا حسن سفر حسين976172042338026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.098.83ثانوية االمل للبنيناحيائيمصطفى يحيى قاسم احمد977312041004016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.098.50انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيااحيائييمان فارس فاضل حسين978132041241008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.098.50اعدادية اشور للبنيناحيائيحمزه قبالي قاسم حمزة979172041147016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.098.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمار علي مصلح محمود980172041008259

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.098.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطيف اركان عباس رحيل981102041017036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.098.33ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيتوماس حجي عباس قاسم982172041367008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.098.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ضياء حاجي محمد983172041002024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل588.098.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيرفل غدير ايوب رشيد984172042237061

كلية طب الموصل/جامعة الموصل587.097.83ثانوية بحركة للبناتاحيائيودة سعيد صالح اسعد985312042043034

كلية طب الموصل/جامعة الموصل587.097.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين علي محمود صالح986202041030048
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل587.097.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمرتضى حسن حسين محمد987202041001221

كلية طب الموصل/جامعة الموصل587.097.83ثانوية زمار للبناتاحيائيانوار خالص حسين ظاهر988172042259010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل587.097.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسن بشار عبد الرحمن عبد القادر989172041026039

كلية طب الموصل/جامعة الموصل586.597.75اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره احمد ادريس عبد المجيد990172042286142

كلية طب الموصل/جامعة الموصل586.197.68ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم محمد احمد جاسم991172042233111

كلية طب الموصل/جامعة الموصل586.097.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعلي هاشم علي حسن992332041001076

كلية طب الموصل/جامعة الموصل586.097.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمثنى محمد عبد محمد993172041008301

كلية طب الموصل/جامعة الموصل586.097.67اعدادية الصدر للبنيناحيائيسالم محمد عيسى محمد994202041006017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل586.097.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيأمنه منير احمد اسماعيل995172042316003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل585.597.58ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمؤمن عماد يونس محمد996172041022078

كلية طب الموصل/جامعة الموصل585.097.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب ليث عبد الوهاب احمد997172042289081

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.098.00ايسر- الخارجيات احيائيافنان طالل حميد حسين998172042403018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.097.33اعدادية غطفان للبنيناحيائياحمد سلطان احمد علي999182041042004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل583.097.17اعدادية اليمن للبناتاحيائينور الهدى محمد عطية عايد1000172042237148

كلية طب االسنان/جامعة الموصل583.097.17اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيشيماء شيخو بكر احمد1001332042040070

كلية طب االسنان/جامعة الموصل583.097.17اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن اكرم محمد زكي احمد1002172041028094

كلية طب االسنان/جامعة الموصل582.697.10اعدادية االندلس للبناتاحيائيظبيه امين سعيد حسو1003172042286188

كلية طب االسنان/جامعة الموصل582.097.00دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين احيائيمحمد كاويز قهرمان توفيق1004202041301031

كلية طب االسنان/جامعة الموصل582.097.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيياسين طه عبد العزيز احمد1005172041186112

كلية طب االسنان/جامعة الموصل582.097.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرنا برهان عبد هللا محمد امين1006172042288106

كلية طب االسنان/جامعة الموصل582.097.00ثانوية حطين للبناتاحيائينجالء كاظم جاسم رشيد1007202042133079

كلية طب االسنان/جامعة الموصل582.097.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائييونس معن يونس حسن1008172041005088

كلية طب االسنان/جامعة الموصل581.896.97اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيايناس راكان عبد هللا صالح1009172042274014

كلية طب االسنان/جامعة الموصل581.796.95ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه سعد حسن طه1010172042233040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل581.296.87ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد المنعم احمد عبد المنعم محمد1011172041022065

كلية طب االسنان/جامعة الموصل581.096.83تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات احيائيزينب محمد مصطفى سمين1012202042396012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل581.096.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعساف شهاب احمد حمودي1013172041008238

كلية طب االسنان/جامعة الموصل581.096.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيثريا اياد حمدي عبد هللا1014312042047056

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.098.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران منهل احمد شيت1015172042288188

كلية الصيدلة/جامعة الموصل589.098.17ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيهبة يونس علي عبد المعين1016172042327033

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.097.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك نصير حسن هاشم1017312042047048

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.097.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيأميمة رافع يحيى سليمان1018172042321001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.097.83ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمجد ناهل متي شمعون1019312041101008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.097.67اعدادية عنة للبنيناحيائينذير عمر شتوان فتحي1020192041021068

102 من 30صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2020-2019لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.097.67ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيتبارك وعد صالح حسن1021172042327011

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.097.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعصام ربيع عامر عبد هللا1022172041186059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.097.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيياسر عمار احمد ادهام1023172041008436

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمة عالء شيت احمد1024172042288089

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.097.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد انور خليل داؤد1025172041351648

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.097.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياسراء عبد العظيم عطشان عبد هللا1026172042280002

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.097.33ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيايات رعد غالب ياسين1027172042262013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.097.33عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيفرح حارث حازم محمد1028172042292041

كلية الصيدلة/جامعة الموصل583.297.20اعدادية االندلس للبناتاحيائياميمة انمار مؤيد حامد1029172042286042

كلية الصيدلة/جامعة الموصل583.097.17اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزينب ياسين الياس محمد1030172042231159

كلية الصيدلة/جامعة الموصل583.097.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد نوفل عبد الحميد حامد1031172041011022

كلية الصيدلة/جامعة الموصل583.097.17عربية-اعدادية هه ورامان للبناتاحيائينبأ بهاء الدين محمد سليم محمد1032202042135025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل583.097.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدلفين تحسين سليمان احمد1033172042289049

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.085.50اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيأمنه سعد طه محمد1034172052294003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل511.085.17ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيسجى باسم ذنون حمدان1035322052030012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.079.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ادريس يوسف احمد1036172051008047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل477.079.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الملك طالل احمد محمد غزال1037172051008062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل473.078.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى محمد خليل يونس1038172051008114

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل492.082.00ثانوية االصالة للبناتتطبيقياسراء خالد فتاح علي1039282052051003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.084.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمد سامي عبد اللطيف1040172041008256

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل534.089.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيضياء الدين حسين محمود صالح1041172051003008

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل540.090.00االعدادية الغربية للبنينتطبيقيفرحان حسن حمد محمد1042172051007050

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل530.088.33اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمود جاسم محمد حسين1043172051143048

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل522.087.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهدى حربي يونس احمد1044172052288056

كلية العلوم/جامعة الموصل537.089.50اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيزهراء اسامه يونس عبد الجبار1045332042040046

كلية العلوم/جامعة الموصل510.085.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر خلف محمد حميد1046172042290203

كلية العلوم/جامعة الموصل503.083.83اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمهند بسمان اكرم احمد1047172051010030

كلية العلوم/جامعة الموصل472.078.67اعدادية التحرير للبناتتطبيقيهاجر فاضل مصطفى احمد1048172052296025

كلية العلوم/جامعة الموصل462.077.00اعدادية خزنة للبنينتطبيقيمسلم عقيل فاضل عباس1049172051066021

كلية العلوم/جامعة الموصل425.070.83اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيايه احمد صديق جاسم1050172052357041

كلية العلوم/جامعة الموصل397.066.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمود محمد عيسى خلف1051172051020070

كلية العلوم/جامعة الموصل395.065.83اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد منير عبد عوده1052172051027069

كلية العلوم/جامعة الموصل369.061.50ثانوية حمرين للبنينتطبيقيحسن علي حسين محمد1053312051011009

كلية العلوم/جامعة الموصل362.060.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن مجيد وزوك داغر1054282051022020
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل398.066.33اعدادية عين سفني للبناتاحيائيزهراء يوسف يونس جردو1055172042258021

كلية الحقوق/جامعة الموصل539.089.83اعدادية الحكمة للبنينادبيسالم رضوان سالم ظاهر1056172021009014

كلية الحقوق/جامعة الموصل440.073.33ثانوية الكسك للبنيناحيائيمروان لقمان عبد الياس1057172041116013

كلية الحقوق/جامعة الموصل418.069.67ثانوية مجلجة للبنينادبياسامة محمود خلف جاسم1058172021108004

كلية الحقوق/جامعة الموصل408.068.00اعدادية االخوة للبنينادبيرشا حميد حسن حمه1059172022224007

كلية الحقوق/جامعة الموصل401.066.83ايسر- الخارجيات ادبيمدينة عارف عبد الرحمن محمد1060172022403147

كلية التمريض/جامعة الموصل574.095.67ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيعماد صالح سعيد عارف1061312041019013

كلية التمريض/جامعة الموصل572.095.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحيدر فوزي احمد يحيى1062172041017064

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل386.064.33اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي ستار محمد ضبع1063112041026096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.082.00اعدادية الصادق االمين للبنينادبيحسن سالم علي عاشور1064172021178006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.071.33ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعلي محمود منصور حمد1065312041065028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل365.060.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد صيهيب عبدالرحمن احمد1066172041054013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.081.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريام عزيز حسن مطو1067172042357371

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.075.50ثانوية القوارير للبناتاحيائيازهار وعد هللا حسين صابور1068172042304001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل441.063.00اعدادية الطيبات للبناتتطبيقيأيناس اكرم لطيف احمد1069211952178001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل434.072.33اعدادية  تلكيف للبنيناحيائياحمد رعد محمود احمد1070172041084005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.079.67ثانوية القادسية للبناتادبيديانا فارس يونس قاسم1071172022299006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل362.060.33ايمن- الخارجيات ادبيغازية صدام احمد داؤد1072172022401074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.063.50اعدادية الزهور للبناتتطبيقيغسق رعد قاسم صالح1073172052290040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل379.063.17ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب احمد نجم عبو1074172042371146

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل377.062.83ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياستبرق محمد الياس خضر1075172042371015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل373.062.17اعدادية حمص للبناتاحيائيطيبه مازن محمد عبد هللا1076172042302073

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل365.060.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيهيفاء زياد خلف احمد1077172042237164

كلية اآلداب/جامعة الموصل482.080.33اعدادية عين سفني للبنينادبيقاسم علي قاسم رشو1078172021101003

كلية اآلداب/جامعة الموصل456.076.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيصبا عبد المجيد احمد خليل1079172042330073

كلية اآلداب/جامعة الموصل456.076.00ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حميد صالح حسين1080192051111017

كلية اآلداب/جامعة الموصل449.074.83اعدادية بحزاني للبنيناحيائيرافل نوار حسين حجي1081172041060032

كلية اآلداب/جامعة الموصل442.073.67ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيصفا محمد عبد الوهاب عزيز1082332022041016

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.072.83اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحسين علي غانم تقي1083172051028030

كلية اآلداب/جامعة الموصل370.061.67اعدادية ربيعة للبنينادبيطالل محسن عطيه حماد1084172021112030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.075.67اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي عباس هادي محمد امين1085172051124031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل434.072.33اعدادية صفية للبناتادبياستبرق داؤد حسين الياس1086172022295001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل386.064.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم دريد محمد صالح1087172021351002

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية479.079.83اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيموسى قاسم عباس صالح1088112051006161
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قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية472.078.67اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيتبارك سالم مزهر دعير1089282052070017

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية458.076.33اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرانيه وسام عزاوي محي الدين1090142052076016

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية457.076.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي صالح عبد الجبار ابراهيم1091282051006093

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية455.075.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحسين سعد شاكر مهدي1092232051012010

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية555.092.50اعدادية الخالص للبنينتطبيقييوسف عبد الكريم شاكر محمود1093212051002114

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية507.084.50ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيغفار مهدي داود سلمان1094222041301031

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية440.073.33إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين جاسم1095142051020063

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية440.373.38ثانوية المتميزينتطبيقيحيدر علي هاشم جواد1096112051010009

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية450.075.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد جليل ابراهيم حسن1097282051151019

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية545.090.83اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمصطفى شهاب حماده حميد1098112041058129

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية569.094.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد مسعود هاني محمود1099102041019136

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية429.071.50اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمصطفى عالء فالح حمودي1100112051006145

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية410.068.33اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيفاروق ابراهيم خلف جبر1101192051009057

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية455.075.83اعدادية العقاد للبنينتطبيقيقسور وليد عبد الوهاب عبد الرزاق1102122051031173

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية447.074.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد االمير علي عبد االمير شهاب1103122051030068

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية435.072.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيأحمد غسان مكي داخل1104162051084001

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية568.094.67ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيكرار احمد عبود جاسم1105132051018024

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية558.093.00اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمسلم عقيل زبيد عذاب1106242051152022

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية558.093.00اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيداود كامل سفيح حسين1107142051029014

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية555.092.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد مهدي عبد المجيد محراث1108132051010008

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية554.092.33ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيايمن محمود عبد عباس1109212051274013

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية549.091.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين علي حسين كريم1110142051023025

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية548.091.33اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقينور الصدر محمد عبد الزهره عطيه1111152052050035

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.080.67اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمحمد حميد مصطفى نايف1112112051013048

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.080.50ثانوية المهند للبنينتطبيقيمحمد وليد فاضل شبيب1113112051047012

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.079.83اعدادية النجاح للبنينتطبيقيكرم باسم سالم ثجيل1114142051027064

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية453.075.50اعدادية ديالى للبنيناحيائييوسف وليد حميد عناد1115212041012146

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية481.080.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر مهدي صالح1116252042108063

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية425.070.83ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيسيف حيدر عبيد سلمان1117242051202063

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية425.070.83إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيخالد حسن كامل عراك1118142051018040

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية505.084.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد واثق حاجم حمد1119112051049122

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية496.082.67اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين عبدالصمد خيرهللا صالح1120162051007027

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية534.089.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي خالد كاظم رحيمه1121122041031112

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية583.097.17اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد هادي صالح1122112051004065
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية574.095.67ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيسجاد حيدر قاسم علي1123132051055023

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية572.095.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمحمد جاسم يابر بدي1124142041003083

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية569.094.83ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيذكرى قيس فياض فرحان1125142042122006

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية568.094.67اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمرتضى باسم موات محمد1126152041007147

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية566.094.33ثانوية السجود للبناتاحيائيانفال محمد عبد النبي عبد هللا1127142042065008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.087.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم صادق كاظم نعمه1128152042044173

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية497.082.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيات صالح حسن جبر1129142042140001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.082.67ثانوية االمال للبناتاحيائينور اسعد كامل سلمان1130142042108146

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية491.081.83ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرحمه عمر سطام علي1131102042091037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.080.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائياسماء مهدي حسن مالح1132132042122001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.080.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حقي اسماعيل محسن1133132042070103

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.079.83اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا عراك جبر شالل1134102041022053

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية453.075.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين صبري طعمه كاطع1135282051151186

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية440.073.33اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمنار ماجد راضي مزعل1136122052105054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية439.073.17اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسين منصور محمد عايد1137262051044011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية419.069.83ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيطه صباح نوري سعيد1138102051003024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية418.069.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمحمد صادق صبار خضير1139152051006041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية407.067.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسين وائل سعد خضير1140152051017015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية406.067.67ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيضحى فراس سامي جبار1141122052122018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية398.066.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيهمام عبير عدنان عبد المجيد1142112051018141

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية471.078.50اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيعلي ثائر هادي صخيل1143142041200043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية443.073.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد علي حسين حردان1144152041017062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية442.073.67اعدادية بلد للبنيناحيائيحسنين عالء صادق علي1145182041006039

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية441.073.50اعدادية بلد للبنيناحيائيميسر محمد كريم عبد الحسين1146182041006170

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية431.071.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي جبار عبد عون ردام1147142041047091

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية425.070.83ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيغفران باسم صالح رديف1148322042029046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية410.868.47ثانوية بابل للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد شهيد1149232051021019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية407.067.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد حسين1150132051030065

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية403.067.17ثانوية العلوم للبنينتطبيقيعلي ناظم نعمه حمود1151132051052012

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية390.065.00الخارجيونتطبيقييونس سعد ناظم داود1152112051400080

كلية الطب/جامعة الكوفة597.099.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسارة سعد علي حول1153252042070125

كلية الطب/جامعة الكوفة595.099.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء علي حريب هريس1154252042062072

كلية الطب/جامعة الكوفة594.099.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمد حسن مشجل1155252042100242

كلية الطب/جامعة الكوفة593.098.83اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد ستار عباس عبادي1156252041016052
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كلية الطب/جامعة الكوفة593.098.83اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء عالء جواد حبيب1157252042084204

كلية الطب/جامعة الكوفة592.898.80ثانوية المتميزاتاحيائينور هادي جاسم عبد عون1158252042074110

كلية الطب/جامعة الكوفة592.498.73ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيه جعفر حسين علي1159252042062037

كلية الطب/جامعة الكوفة592.098.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير حسن عبد االمير حسن1160252041044053

كلية الطب/جامعة الكوفة590.098.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد ستار ياسر بجاي1161252041045152

كلية الطب/جامعة الكوفة589.098.17ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى محمد هادي حسون1162252041031541

كلية الطب/جامعة الكوفة588.098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب سعد عبد االمير حسين1163252042062696

كلية الطب/جامعة الكوفة588.098.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي فرحان وتالوي جفن1164252041205139

كلية الطب/جامعة الكوفة588.098.00ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حسين عبد هللا عبد1165252041031592

كلية الطب/جامعة الكوفة587.097.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزمزم محمد فاضل سلمان1166252042062482

كلية الطب/جامعة الكوفة587.097.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عبود عباس شمخي1167252042062580

كلية الطب/جامعة الكوفة587.097.83اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياسراء همام مخيف مجيد1168252042056023

كلية الطب/جامعة الكوفة587.097.83اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين كاظم سلمان جاسم1169232041019050

كلية الطب/جامعة الكوفة586.097.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبزوغ عبد الكريم عبد الكاظم زوير1170252042170089

كلية الطب/جامعة الكوفة586.097.67ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي ضاري جبار جاسم1171252041031430

كلية الطب/جامعة الكوفة586.097.67ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحسن علي شاكر محسن1172252041042002

كلية الطب/جامعة الكوفة585.097.50اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيحوراء علي عبد الكريم حمدان1173252042056098

كلية الطب/جامعة الكوفة585.097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي كاظم عبد1174252042062720

كلية الطب/جامعة الكوفة585.097.50ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى عامر محمد صالح عناد1175252041031720

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة583.097.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم محمد صادق جعفر1176252042100372

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة582.497.07ثانوية المتميزاتاحيائيساره رزاق كاظم محمد1177252042074047

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة581.096.83ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيهاشم صاحب مهدي طالل1178252041031823

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة579.096.50ثانوية بانيقيا للبنيناحيائينور الحسن عمار نوري عبد المحسن1179252041031817

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة579.096.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسماء محمد محمد اسحاق محمد رضا1180252042062083

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة579.096.50ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء رباح جفات كريم1181252042101060

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة578.396.38ثانوية المتميزاتاحيائيعال حيدر سلمان عبد علي1182112042113094

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة578.096.33ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رائد كامل كتاب1183252041031413

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة578.096.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياستبرق صادق عبد االمير مسيلم1184272042063009

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة578.096.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيعفراء وليد جبار عبد الساده1185252042053082

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة578.096.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين كاظم جاسم جبر1186202041001062

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسين حسن محمد1187252042100151

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسن عبد الكاظم حمزه1188252042100148

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة584.097.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي ثائر محمد يوسف1189252041005048

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة584.097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس محسن حسين بدر1190252041044232
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة584.097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمروه جاسم محمد حسن نجف1191252042100314

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة583.097.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهدى حسين عبد االمير عبيد1192252042101232

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة583.097.17ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر كامل ضياع بدر1193252041031795

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة583.097.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء خضير محمد مناوي1194172042232003

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة582.097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء محمد مهدي دهش1195252042062340

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة582.097.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره حسين مهدي محمد1196202042117037

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة582.097.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعذراء شاكر كاظم صبح1197252042100050

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة581.896.97ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء حيدر محسن موسى1198252042108005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة581.096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل صالح جبر محمد1199252042062393

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة581.096.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حاتم عبد هللا جواد1200202042144046

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة581.096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره اسعد معز جابر1201252042062767

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة581.096.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيقسم احمد تركي حمزة1202252042170549

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة458.076.33ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيرحيم حسين علي حسين1203162051356018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة457.076.17ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الخالق خلفان حميد1204162051426039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.082.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا موفق ثويني عبد الساده1205162041060057

كلية العلوم/جامعة الكوفة534.089.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجعفر وليد خالد سلمان1206282051002016

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.086.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حمزه ابو الشون حمود1207272042058133

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.086.33اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن فالح محمد1208252042058016

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.085.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمشتاق طالب ناصر عبد الرضا1209252051207047

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.084.33اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسما حيدر عبود ناجي1210252042056191

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.082.50اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيزين العابدين حيدر هادي عبد الزهره1211252041009106

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.082.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه علي هادي وحودي1212232042108082

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.080.83ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن وائل حسن عطيه1213252041045042

كلية العلوم/جامعة الكوفة482.080.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيبنين حسين كزار كاظم1214242052220034

كلية العلوم/جامعة الكوفة473.078.83اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقياالء علي شاكر سوادي1215252052170013

كلية العلوم/جامعة الكوفة469.078.17ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين علي سليمان داود1216252051205035

كلية العلوم/جامعة الكوفة463.077.17ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي فاضل ثجيل يحيى1217242051202088

كلية العلوم/جامعة الكوفة461.076.83ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيفؤاد حسين نعيم عبد الحسن1218252051152050

كلية العلوم/جامعة الكوفة449.074.83اعدادية القرنة للبنينتطبيقيعبد هللا سعيد عبد الحسين صيوان1219162051027018

كلية العلوم/جامعة الكوفة443.073.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسن عايد عبد زيد عبد1220252051207008

كلية العلوم/جامعة الكوفة441.073.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد صدام عبد جبر1221282051016146

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة380.063.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كريم غضبان علي1222242051251029

كلية القانون/جامعة الكوفة407.067.83اعدادية العزة للبنينتطبيقيسيف علي غالب شهد1223252051016015

كلية القانون/جامعة الكوفة395.065.83اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيحسين سعيد عبيس حسن1224252021047009
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كلية القانون/جامعة الكوفة387.064.50ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيعلي ابراهيم صالح جواد1225252021163028

كلية القانون/جامعة الكوفة385.064.17اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمصطفى جاسم محمد عذاب1226252021122147

كلية القانون/جامعة الكوفة374.062.33ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيمهتدى حسن خضير حسن1227252021039008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.072.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي عباس كامل شاهر1228252041011052

كلية التمريض/جامعة الكوفة557.092.83اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينورس عبد علي سالم عبود1229252042084738

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة466.077.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرباب فاخر كدر بجاي1230252042109021

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة450.075.00ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعقيل هادي اسماعيل علي1231232041255066

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة408.068.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرمله هادي صاحب مهدي1232252042071024

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.077.50اعدادية الثقلين للبنينادبيعمار كريم عاجل علي1233292021009099

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.073.00اعدادية غماس للبنينادبياسامة نعمه زرير سليمان1234242021016005

كلية اللغات/جامعة الكوفة402.067.00اعدادية القاسم للبنينادبيسجاد احمد موسى عباس1235232021006020

كلية اللغات/جامعة الكوفة384.064.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد ظافر سالم نجم1236252051044120

كلية اللغات/جامعة الكوفة372.062.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين عبيس جالب حسن1237252022086037

كلية اللغات/جامعة الكوفة361.060.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيمحمود عالوي محسن جاسم1238252021212023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.074.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيتبارك مؤيد عامر عبد1239252022096015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة368.061.33ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحمزه قابل حبس سلمان1240252021160019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة361.060.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين كاظم علك1241242041076082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة360.060.00اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيايات عقيل عبد محمد1242252022056012

كلية التربية/جامعة الكوفة499.083.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه مهدي خمام ظاهر1243252022053068

كلية التربية/جامعة الكوفة496.082.67اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسجاد خضير محسن علي1244282021016023

كلية التربية/جامعة الكوفة494.070.57اعدادية الصادق للبنيناحيائيعلي سليم دبعن رشيد1245221941070037

كلية التربية/جامعة الكوفة488.081.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجالل كاطع عليوي عاجل1246252021024060

كلية التربية/جامعة الكوفة480.080.00اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيهاني سمير ناظم عداي1247252021122160

كلية التربية/جامعة الكوفة475.079.17اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيعلي نعمان حسين كاظم1248252041047012

كلية التربية/جامعة الكوفة474.079.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيزيد محمد عبد الهادي راضي1249252021207012

كلية التربية/جامعة الكوفة472.078.67اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيمحمد جليل هادي جعفر1250252021212022

كلية التربية/جامعة الكوفة466.077.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمهدي صالح عباس محسن1251252041001320

كلية التربية/جامعة الكوفة463.077.17ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين جابر نعمه عبد الحسن1252252051205027

كلية التربية/جامعة الكوفة459.076.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب احمد عارف جبير1253252022078067

كلية التربية/جامعة الكوفة437.072.83ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيضرغام هادي كريج وادي1254242041201024

كلية التربية/جامعة الكوفة426.071.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين عظيم عبد هللا عبد الحسن1255252021024099

كلية التربية/جامعة الكوفة418.069.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي سعد غضبان هلول1256242041005115

كلية التربية/جامعة الكوفة418.069.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيروان عالء حمودي كاظم1257252022086090

كلية التربية/جامعة الكوفة407.067.83ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمؤمل خير هللا عليوي عباس1258142021205124
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.083.50اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينور الهدى داخل رحمان ابو حمود1259252052170191

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.082.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك علي زهير حسون1260152022046022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.077.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمروه علي ابراهيم عثمان1261252042170566

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.073.50ثانوية القبلتين للبناتادبيميثه رزاق عبد احيمد منذور1262292022073034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.072.33ثانوية غزة للبناتادبيطيبه غفران عبد االمير نور1263242022097036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.069.50اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرسل باسم عبد الزهره هاشم1264252042059316

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة409.068.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب كندي حربي عمير1265232042080078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.067.50اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيختام علي شعالن حرينه1266252042059286

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة394.065.67اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيرحاب عبد زيد ماضي شخير1267252042113010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.065.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه يوسف حميد شهيد1268252042082043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة381.063.50اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم غزاون محمد ساجت1269242042117243

كلية اآلداب/جامعة الكوفة416.069.33اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيضحى حسين طعمه حمزه1270252042059582

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.070.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيشاكر حاكم تريجي كطيوي1271252041044209

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة406.067.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد هللا عبد الحسين1272252042108223

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة385.064.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر اسعد نوري حليحل1273252041001343

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة383.063.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيعلياء عبد هللا يوسف جبار1274252042170459

كلية الفقه/جامعة الكوفة530.088.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر محمد موسى محمد علي1275252051044107

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة370.061.67اعدادية الهدى للبناتاحيائينرجس صباح هريو ذهب1276242042115108

كلية الطب/جامعة تكريت594.099.00ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيطيبه سعيد شده جمعه1277182042397006

كلية الطب/جامعة تكريت591.098.50ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيضحى عبد السالم جواد عبدهللا1278182042172036

كلية الطب/جامعة تكريت590.098.33ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيصباح شهاب احمد سرحان1279212041263008

كلية الطب/جامعة تكريت588.098.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتهاني عماد نجم سرهيد1280202042160027

كلية الطب/جامعة تكريت588.098.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد ماهر سلوم حسين1281202041025010

كلية الطب/جامعة تكريت587.097.83ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيطه علوان نجم حسين1282182041140012

كلية الطب/جامعة تكريت587.097.83اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد حامد زيدان خلف1283182041053054

كلية الطب/جامعة تكريت587.097.83اعداديه الرواد  للبنيناحيائيابراهيم عقيل ابراهيم جاسم1284202041022003

كلية الطب/جامعة تكريت586.097.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر هادي عباس قدوري1285202041001165

كلية الطب/جامعة تكريت586.097.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينه ريزان ولي شريف1286182042183077

كلية الطب/جامعة تكريت586.097.67اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحيدر بهمن عزيز عبد الحسين1287212041088017

كلية الطب/جامعة تكريت586.097.67ثانوية االزدهار للبناتاحيائيملك علي جمال صمد1288202042118144

كلية الطب/جامعة تكريت585.097.50ثانوية بحركة للبناتاحيائيمريم عايد جاسم محمد1289312042043026

كلية الطب/جامعة تكريت585.097.50اعدادية بلد للبنيناحيائيجعفر منتصر عبد الوافي عبد الوهاب1290182041006031

كلية الطب/جامعة تكريت585.097.50اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمود خالد مجيد ثامر1291182041003047

كلية الطب/جامعة تكريت585.097.50ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيريهام فائق حسين علي1292202042170011
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كلية الطب/جامعة تكريت585.097.50ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيحمد خلف علي احمد1293202041253025

كلية الطب/جامعة تكريت585.097.50ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيايمان يحيى مجيد جاسم1294202042168007

كلية الطب/جامعة تكريت584.097.33ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيرشا طارق فيصل عبد الجبار1295312042031020

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.097.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيوليد راضي كريم طعمه1296182041020090

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.097.33ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيرجاء عبد الخالق جاسم حمود1297182042374032

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.097.33ثانوية المرجان للبناتاحيائيوهج نصرة تلفاح مصلح1298182042262031

كلية طب االسنان/جامعة تكريت583.097.17اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد السالم حسن عبد اسماعيل1299182041016057

كلية طب االسنان/جامعة تكريت583.097.17اعدادية الدور للبنيناحيائيبكر اسامه عبد الرحمن عبد الرزاق1300182041003012

كلية طب االسنان/جامعة تكريت582.097.00اعدادية القسطل للبنيناحيائيعبد هللا رغيد محمد صالح1301182041077012

كلية طب االسنان/جامعة تكريت582.097.00ثانوية العلم للبناتاحيائيميالد حاتم محمود مصلح1302182042170075

كلية طب االسنان/جامعة تكريت582.097.00ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيشهد رعد تركي هزاع1303182042397005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت582.097.00ثانوية همسة للبناتاحيائياالء شاكر محمود احمد1304202042157007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت589.098.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيغصون طه دحام محمود1305182042242119

كلية الصيدلة/جامعة تكريت588.098.00ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمثنى علي حسين عليوي1306182041277032

كلية الصيدلة/جامعة تكريت586.097.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثابت حمد موسى1307202041001097

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.097.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينهى شافي فاضل جمعه1308182042276037

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.097.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيصهيب علي سرحان ضاحي1309192041011056

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.097.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيامجد منذر عبد الرزاق عبد1310182041151015

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.097.33ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيعمر رزاق احمد هذال1311182041342057

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.097.17اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائياسحاق مالك رشيد جبارة1312212041028007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.097.17اعدادية تماضر للبناتاحيائينور هارون رشيد ظاهر1313212042091170

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.097.17ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيعلي طه احمد علي1314182041339042

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.097.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرسل حسين عطيه صالح1315202042154026

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.097.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى رنج خضر شوكت1316202041001228

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.097.17ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيخالد صباح هالل كعود1317182041054014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.097.17ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيجوهره مجيد ياسين احمد1318182042172017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت468.078.00اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقييحيى عالوي ابراهيم موسى1319182051089047

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.084.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيعمر صالح خلف محمود1320192051058022

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت415.069.17اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعالء حسين علي عبد هللا1321172051143030

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت541.090.17ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عبدعلي نجم1322162051140048

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت532.088.67ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين سالم كاظم بغدادي1323222051364031

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت521.086.83اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي منهل عبد الحسن حسون1324242051064029

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت517.086.17ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيعمر دحام عكاب حنش1325202051067017

كلية العلوم/جامعة تكريت495.082.50ثانوية الهجرة للبناتاحيائيزكية صالح سعدي رميض1326182042174022
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كلية العلوم/جامعة تكريت476.079.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيداليا مثنى خليل رمان1327182052271005

كلية العلوم/جامعة تكريت399.066.50اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيبكر عامر حميدي جاسم1328182051086005

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.060.14ثانوية دبي للبنينادبيبارق عزيز كامل حسين1329181921122020

كلية الحقوق/جامعة تكريت411.068.50ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيخالد جمعة مصطفى كوردي1330182041135013

كلية الحقوق/جامعة تكريت398.066.33ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعلي اسهيل ابراهيم خليفه1331182051123010

كلية الحقوق/جامعة تكريت391.065.17ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعبد الرحيم شراد جاسم محمد1332182051088004

كلية الحقوق/جامعة تكريت384.064.00إعدادية الفرقان للبنينادبيعلي عامر ياسين محمد1333182021021045

كلية الحقوق/جامعة تكريت378.063.00اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعداي خضير حسن شومل1334182021118032

كلية الحقوق/جامعة تكريت371.061.83ثانوية الشافعي للبنينادبيانور احمد علوان محمد1335182021132001

كلية الحقوق/جامعة تكريت364.060.67ثانوية سيوان للبنينادبيعمر اكرم علي مخلف1336312021003015

كلية التمريض/جامعة تكريت572.095.33اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد هللا محمود محمد احمد1337182041059023

كلية التمريض/جامعة تكريت566.094.33اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عباس صالح1338192041071037

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت419.069.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينبأ اياد توفيق مخلف1339182042172050

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت415.069.17اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيسفيان محمد ابراهيم هزاع1340182041089022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.073.50اعدادية الحضارة للبنيناحيائيصالح غالب بديوي علي1341182041059014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.065.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياساور حسين هادي سعيد1342212022155005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.062.67اعدادية مندلي للبنينادبيصادق عدنان هادي شبلي1343212021034022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.062.17اعدادية الحضارة للبنيناحيائينوري صباح عبد هللا خلف1344182041059045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.061.67اعدادية الروافد للبنينادبيرامي عراك مرعي علي1345182021085015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.061.50ثانوية الزوية للبنيناحيائيمحمود ابراهيم يوسف ابراهيم1346182041017016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.061.33ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعبد الرحمن مجيد كردي خلف1347122021208019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.061.17ثانوية الريان للبناتاحيائياميره محمود قاسم علي1348182042250010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.060.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقياحمد صالح علي حسن1349182051118007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت403.067.17ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائياحمد ازاد لطيف عزت1350182041386002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت387.064.50ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيسوما ادريس ولي علي1351182042383074

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت372.062.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس حسين حمزه حسون1352262041027072

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت366.061.00اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد احمد كريم محمود1353202051048071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت439.073.17ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيرعد موسى جكري غضب1354202041250058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت423.060.43ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيايسر احمد جميل احمد1355181951280003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت416.069.33ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهالء سعيد خضير عباس1356182042200012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت414.069.00اعدادية المنصور للبنيناحيائينشأت حميد عطيه علي1357182041045056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت407.067.83ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيلؤي مشتاق عبد بتال1358192041111011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت395.065.83ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيايهم عدنان عبد الهادي حسن1359182051088001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت367.061.17ثانوية المدينة المنورة المسائيةتطبيقيبكر ابراهيم طه مضمر1360182051342008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت364.060.67ثانوية النهروان المختلطةتطبيقييوسف حامد عوده عبيد1361192051304027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت362.060.33اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمصطفى يحيى جبير كريم1362222051022062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.082.50ثانوية الخورنق للبنينادبيمحمد طالل ابراهيم عباس1363122021028007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.067.57اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحقي عادل محمد سعيد علي1364171941118025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.075.50ثانوية البروج المختلطةادبيمحمد خليل ابراهيم جويعد1365182021321017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.074.83اعداديه الرواد  للبنينادبيحاكم كريم مطر ذيبان1366202021022015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.073.17اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحسين عبدالستار عبدالرضا داود1367212021031011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.062.29اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمود مظهر حمدان سعدون1368181951002089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416.069.33ثانوية الشموخ المختلطةادبياحمد سالم تركي سليمان1369102021159001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412.068.67ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعبد الرحمن طه حمدان صالح1370182021347048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت397.066.17ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيساره زياد حميد ياسين1371182042172030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت366.061.00ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمة مطشر عبد رشيد1372182042204022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت363.060.50ثانوية الشروق للبناتاحيائيعائشه علي خضير محيسن1373202042149021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت362.060.33ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيرسل غفوري صبار صالح1374182042193014

كلية اآلداب/جامعة تكريت403.067.17ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيحكيم مسعود سعيد مراد1375332041050007

كلية اآلداب/جامعة تكريت394.065.67ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيبشار مهدي صالح ديوالي1376332041050004

كلية اآلداب/جامعة تكريت385.064.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد ابراهيم رمضان عبد1377182041045043

كلية اآلداب/جامعة تكريت381.063.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيحسن خضر عبو اسماعيل1378332041050005

كلية اآلداب/جامعة تكريت378.063.00اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن نعمة محمد جاسم1379312021009023

كلية اآلداب/جامعة تكريت363.060.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيزكريا محمد مصطفى احمد1380332021050006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت392.065.33 حزيران للبنين1اعدادية ادبيعبد الهادي احمد هادي علي1381202021077027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.062.50اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعمر عواد جاسم غائب1382202041022084

كلية الطب/جامعة القادسية595.099.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيروان ماهر محسن رفيس1383242042120112

كلية الطب/جامعة القادسية594.099.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيدعاء سالم إبراهيم شريف1384242042124062

كلية الطب/جامعة القادسية592.098.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيالمالك محسن محمد مهدي1385242042220064

كلية الطب/جامعة القادسية591.098.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهالء عبد الرحمن عبد العباس بديوي1386242042220534

كلية الطب/جامعة القادسية590.898.47ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رافد محمد زامل1387242041041086

كلية الطب/جامعة القادسية589.098.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيبراء مسلم كاظم عبد علي1388242042094015

كلية الطب/جامعة القادسية588.098.00ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب علي ارحيم برغوث1389242042101067

كلية الطب/جامعة القادسية588.098.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء كريم محمد جبر1390242042123053

كلية الطب/جامعة القادسية587.097.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيخديجه هادي علوان عبادي1391232042077042

كلية الطب/جامعة القادسية586.897.80ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عبد الجبار بادي مطوح1392242042084067

كلية الطب/جامعة القادسية586.097.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب علي سلمان خماط1393242042106127

كلية الطب/جامعة القادسية585.097.50اعدادية الشامية للبنيناحيائيسجاد عباس عبادي عباس1394242041015059
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كلية الطب/جامعة القادسية585.097.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي ساهر تركي محمد1395242041008079

كلية الطب/جامعة القادسية585.097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد غانم عبد الزهره لعواص1396242041001017

كلية الطب/جامعة القادسية585.097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن عباس1397242041001299

كلية الطب/جامعة القادسية584.097.33ثانوية المتميزاتاحيائيسبأ محمد ناصر عاكول1398142042094090

كلية الطب/جامعة القادسية584.097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم جبار حسين1399252041044406

كلية الطب/جامعة القادسية584.097.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الكاظم مالك1400232042088208

كلية الطب/جامعة القادسية584.097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياماني جاسم ياسين مهنا1401252042062106

كلية الطب/جامعة القادسية584.097.33ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيسراج امين حسين شبادة1402232041187007

كلية الطب/جامعة القادسية584.097.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد احمد عوده عريبي1403242041003213

كلية الطب/جامعة القادسية584.097.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي منعم حميد1404232041020099

كلية الطب/جامعة القادسية584.097.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى حليم وهاب جبر1405232042088479

كلية الطب/جامعة القادسية584.097.33ثانوية النيل للبنيناحيائيعبد هللا عباس حسين جعيفر1406232041033066

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.097.17اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء ظاهر حسين ياسر1407242042149050

كلية طب االسنان/جامعة القادسية581.096.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير حيدر حميد رحم1408242041001026

كلية طب االسنان/جامعة القادسية581.096.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيتقى حسين هادي عبود1409242042121067

كلية طب االسنان/جامعة القادسية580.596.75ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائياحمد وليد حازم نايف1410172041212002

كلية طب االسنان/جامعة القادسية580.096.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشروق صباح حميد عبود1411292042057186

كلية طب االسنان/جامعة القادسية580.096.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقيه حسين عبد العباس فرج1412242042096059

كلية طب االسنان/جامعة القادسية580.096.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيحرير حامد جليل حسين1413242042121072

كلية طب االسنان/جامعة القادسية580.096.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك احمد عبد الحميد ابراهيم1414242042106033

كلية طب االسنان/جامعة القادسية579.096.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر صبيح ضهد1415232042304102

كلية الصيدلة/جامعة القادسية589.098.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء كاظم علي حسين1416242042108067

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.098.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهدى عبد الزهره كاظم شعالن1417242042124200

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.097.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين حسن شاكر عبد الكاظم1418242042077010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.097.83ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء حساب موات جاسم1419242042130064

كلية الصيدلة/جامعة القادسية582.097.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشروق حسون مطرود كاظم1420242042220516

كلية الصيدلة/جامعة القادسية582.097.00اعدادية الوركاء للبنيناحيائياحمد اسالم فارس غدير1421172041064002

كلية الصيدلة/جامعة القادسية581.096.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي يحيى حسين1422232042087183

كلية الصيدلة/جامعة القادسية581.096.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي ضياء ابراهيم جبار1423242041006050

كلية الصيدلة/جامعة القادسية581.096.83اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء فاهم كريم حمزة1424242042095075

كلية العلوم/جامعة القادسية488.069.71اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمرتضى نعيم مشول محسن1425281951017090

كلية العلوم/جامعة القادسية413.068.83اعدادية الثقلين للبنينتطبيقيحيدر كريم عبد الكاظم عيدان1426242051030009

كلية العلوم/جامعة القادسية402.067.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيزين العابدين اسعد شاكر كاظم1427242051062043

كلية العلوم/جامعة القادسية393.065.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي صدام سلطان علي1428282051151474
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كلية العلوم/جامعة القادسية373.062.17ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيرفل كريم كاظم عبد1429222052102013

كلية العلوم/جامعة القادسية371.061.83اعدادية االندلس للبنينتطبيقيسجاد حافظ جبر محمد1430282051009036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية362.060.33اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسن عباس طالب جاسم1431232051017013

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية469.078.17ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيسيف سعد عبد هللا يوسف1432232041219008

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية393.065.50ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايات كريم رحيم عطوان1433142042083003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.064.33اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد باسم عبد الحمزه مطر1434242041207129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية383.063.83ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيهاله كاظم محمد جاسم1435242042081100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية382.063.67اعدادية غماس للبنينادبيعلي غافل شياع حسن1436242021016054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية373.062.17ثانوية الهالل المسائية للبنينادبيأيمن رياض جريمخ علي1437292021155001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية370.061.67ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيطارق رحيم عبد االمير جار هللا1438242041202072

كلية التربية/جامعة القادسية524.074.86ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيسمير عبد االمير سمير سعدون1439241941045014

كلية التربية/جامعة القادسية522.087.00اعدادية الهدى للبناتادبيرندا محمد مهدي موسى1440242022115034

كلية التربية/جامعة القادسية517.086.17ثانوية الخلود للبناتادبيمريم جاسم كوكز سلطان1441232022137032

كلية التربية/جامعة القادسية502.083.67اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عادل كاظم نعمة1442242051203185

كلية التربية/جامعة القادسية488.081.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى محمد شلوان فزع1443292042056146

كلية التربية/جامعة القادسية488.081.33اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيفاطمة امجد وحيد كاظم1444242022113026

كلية التربية/جامعة القادسية449.074.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين احمد سبتي رشيد1445242042108015

كلية التربية/جامعة القادسية444.074.00اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيفالح شهاب احيال شكبان1446242041039044

كلية التربية/جامعة القادسية440.073.33اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب حسن ياسر ذيبان1447242022124028

كلية التربية/جامعة القادسية422.070.33اعدادية االبراج للبنينادبيسجاد نعيم عبد عطيه1448252021027035

كلية التربية/جامعة القادسية405.067.50اعدادية سكينة للبناتادبيزينب حسين كاظم حسن1449242022093018

كلية التربية/جامعة القادسية376.062.67اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء محمد رحمن محمد1450242022106032

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية445.074.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهبه نصيف جاسم شرهان1451242042110121

كلية اآلداب/جامعة القادسية391.065.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيشهد عقيل حمزه محمد1452242042093114

كلية اآلداب/جامعة القادسية366.061.00ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيقاسم عزيز حسايه شايع1453292021016057

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية384.064.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء كاظم شالل صاحب1454242022139018

كلية االثار/جامعة القادسية360.060.00اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسين سليم عوده عبد الحسن1455242041028018

كلية الطب/جامعة االنبار596.099.33اعدادية الخالدية للبناتاحيائيأسيا محمد عبدهللا سمير1456192042185001

كلية الطب/جامعة االنبار595.099.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيبشائر خليل ابراهيم فاضل1457192042316005

كلية الطب/جامعة االنبار594.099.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيلميس احمد فرحان عبد الحميد1458192042133046

كلية الطب/جامعة االنبار590.098.33ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمصطفى سعدون عبيد عيادة1459192041001096

كلية الطب/جامعة االنبار588.098.00ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمروة وليد صبري رزيج1460192042137060

كلية الطب/جامعة االنبار587.097.83اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الرحمن خليفه نجم عبد هللا1461192041106026

كلية الطب/جامعة االنبار587.097.83ثانوية ظفار للبناتاحيائيعهد حازم صدام يوسف1462112042091040
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كلية الطب/جامعة االنبار586.097.67النصر النموذجية للبنيناحيائيسيف رفعت محيسن علي1463312041024062

كلية الطب/جامعة االنبار586.097.67اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيخطاب عمر ياسين حسين1464192041095033

كلية الطب/جامعة االنبار586.097.67ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينمارق علي حنوش حمد1465192042137069

كلية الطب/جامعة االنبار586.097.67اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمصطفى مطر علي شيحان1466192041032053

كلية الطب/جامعة االنبار586.097.67ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيبشائر حسين هزاع فياض1467192042373014

كلية الطب/جامعة االنبار585.497.57ثانوية االنبار للبناتاحيائيساره عماد حمدي شاكر1468192042153054

كلية الطب/جامعة االنبار585.097.50اعدادية العال للبناتاحيائيفاطمة كريم رافع حسون1469192042156062

كلية الطب/جامعة االنبار585.097.50ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرحمن خالد علوان1470212041062034

كلية الطب/جامعة االنبار584.997.48الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيصالح مهدي عباس مهدي1471112041045029

كلية الطب/جامعة االنبار584.097.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء عادل ابراهيم محمد1472102042115057

كلية الطب/جامعة االنبار584.097.33ثانوية مؤتة للبناتاحيائيموج قاسم محمود حميد1473112042116036

كلية الطب/جامعة االنبار584.097.33ثانوية الجامعة للبناتاحيائيعائشه واثق وليد خماس1474102042091074

كلية الطب/جامعة االنبار584.097.33ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا فاضل حسين جاسم1475182041354074

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.097.67ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسنا صباح نوري عبدالفتاح1476192042316017

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.097.17ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيمنى عامر رحيم عبيد1477192042168032

كلية طب االسنان/جامعة االنبار582.797.12ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيخطاب خالد عبد القادر حميد1478132041020059

كلية طب االسنان/جامعة االنبار582.097.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مراد علي1479212042178105

كلية طب االسنان/جامعة االنبار582.097.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصفا علي حسين علي1480192042383114

كلية طب االسنان/جامعة االنبار582.097.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيهاجر عبد الفتاح عيسى طه1481192042160076

كلية طب االسنان/جامعة االنبار582.097.00ثانوية الشفق للبناتاحيائياسراء كامل نوار كردي1482192042243003

كلية طب االسنان/جامعة االنبار582.097.00اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد خليل هذال كنوش1483172041028174

كلية طب االسنان/جامعة االنبار581.096.83اعدادية االمال للبناتاحيائيزينه محمد عبيد عباس1484112042070070

كلية طب االسنان/جامعة االنبار581.096.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرفل عمار زيدان خلف1485172042294090

كلية طب االسنان/جامعة االنبار581.096.83ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمنار عبدالصمد صالح عبدالقادر1486192042298014

كلية طب االسنان/جامعة االنبار581.096.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيعمر كاظم جواد زغير1487102041020129

كلية طب االسنان/جامعة االنبار581.096.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرانيا رياض علي حسين1488182042271063

كلية طب االسنان/جامعة االنبار581.096.83ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد نصيح حماد1489192041110028

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.997.65الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن هيثم رافع شاكر1490102041002089

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.097.33ثانوية بروانة للبناتاحيائيرحمه فخري ندا ابراهيم1491192042151016

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.097.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيختام عيد محيميد مخلف1492192042217044

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.097.17اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعمر سعود محمود ابراهيم1493192041027025

كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأمجد مؤيد خليل صبري1494192041015004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهبه احمد عبد جسام1495182042392067

كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسرى مثنى عمر مصطفى1496132042091073
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفا ثامر شاكر جدوع1497102042115090

كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيموسى رشيد طلب مخلف1498182041011038

كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد هللا رياض حماد إبراهيم1499202041025033

كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمصطفى عماد طارق فرج1500202041022128

كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00اعدادية القرطبي للبنيناحيائيقصي حسن حميد عبد هللا1501212041054114

كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد حرب جميل حسن1502212042098137

كلية الصيدلة/جامعة االنبار582.097.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيسليمان حمدون سليمان فتحي1503172041007073

كلية الصيدلة/جامعة االنبار581.696.93ثانوية العراق للمتميزيناحيائيسيف معد محمد سليمان1504202041050031

كلية الصيدلة/جامعة االنبار581.096.83ثانوية الرمادي للبنيناحيائيسامي منعم عوده صليبي1505192041001039

كلية الصيدلة/جامعة االنبار581.096.83ثانوية االمام علي للبنيناحيائيمحمد احمد محمد حمود1506182041013013

كلية الصيدلة/جامعة االنبار581.096.83ثانوية بروانة للبناتاحيائينور الهدى نصير يوسف صالح1507192042151038

كلية الصيدلة/جامعة االنبار581.096.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثامر خضير حمادي1508192042383133

كلية الصيدلة/جامعة االنبار581.096.83ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعبد الملك صديق محمد مهدي1509212041282066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار496.082.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعثمان علي محمد شرقي1510192051070043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار483.080.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد كمال فرج مشعل1511192051043036

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار454.075.67اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقياسالم طارق صبري عبد الحميد1512192051020011

كلية العلوم/جامعة االنبار528.088.00اعدادية حديثة للبنيناحيائيابراهيم هاشم أحمد خلف1513192041019004

كلية العلوم/جامعة االنبار522.087.00اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيهديل مهدي عماش حسين1514192042152048

كلية العلوم/جامعة االنبار515.085.83ثانوية الحبانية للبناتاحيائيدعاء حامد عباس دحل1515192042187008

كلية العلوم/جامعة االنبار513.085.50ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيوالء باسم احمد خلف1516192042159107

كلية العلوم/جامعة االنبار510.085.00اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعمر عامر عواد جاسم1517192041006048

كلية العلوم/جامعة االنبار509.084.83ثانوية الرجاء للبناتاحيائيفاطمه عبد الستار خلف حماد1518192042160059

كلية العلوم/جامعة االنبار508.084.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيميالد ناجي شكر محمود1519192042370227

كلية العلوم/جامعة االنبار508.084.67اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيلؤي عدنان حميد عبود1520192041010037

كلية العلوم/جامعة االنبار502.083.67اعدادية الشموخ للبنيناحيائيجاسم محمد عبد محمد1521192041053009

كلية العلوم/جامعة االنبار499.083.17ثانوية الزوراء للبناتاحيائيإسراء ثامر حميد حمد1522192042155002

كلية العلوم/جامعة االنبار499.083.17اعداية المعراج للبناتاحيائيايمان هجاوي عياش حسين1523102042113011

كلية العلوم/جامعة االنبار498.083.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائينور سالم عليوي سالم1524192042186061

كلية العلوم/جامعة االنبار476.079.33اعدادية الروابط للبناتاحيائيوئام غافل محمود شمران1525192042229115

كلية العلوم/جامعة االنبار436.072.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمود خالد احمد جاسم1526192051011071

كلية العلوم/جامعة االنبار410.068.33ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيسفانة جمال رشيد حسن1527192052159012

كلية العلوم/جامعة االنبار404.067.33ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيتبارك اسماعيل سويد نواف1528192052159006

كلية العلوم/جامعة االنبار401.066.83اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيابراهيم عصام طه لطيف1529192051028001

كلية العلوم/جامعة االنبار398.066.33اعدادية الروابط للبناتتطبيقيزينه وليد عواد عبدالرزاق1530192052229018
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كلية العلوم/جامعة االنبار397.066.17اعدادية عنة للبنينتطبيقيحمزه رعد عامر مخلف1531192051021011

كلية العلوم/جامعة االنبار390.065.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد زياد خلف جبير1532192051058033

كلية العلوم/جامعة االنبار390.065.00اعدادية هيت للبناتتطبيقيرسل عمار خالد غالب1533192052196015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار467.077.83ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيايمان حسين علي محسن1534192042371023

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار465.077.50ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيعمر ماجد خليبص فيصل1535112041186011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار382.063.67ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقيهداية نهاد مشعان عبد الرزاق1536312052059004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.075.67ثانوية المعتصم المسائية للبنينادبيمحمد نهاد فواز علي1537192021352039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار412.068.67اعدادية الخالدية للبناتاحيائيابرار خالد زيدان خلف1538192042185006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار387.064.50اعدادية االحرار للبنينادبيعبد هللا احمد كاظم سحاب1539192021005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار407.067.83كوتاهيا-ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركياادبيبركات سامي محمد حمود1540132021352001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار395.065.83اعدادية االحرار للبنينادبياسامه حقي حماد جاسم1541192021005005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار394.065.67اعدادية النهضة للبناتادبيديانا عامر كامل عبد الكريم1542192022191020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.063.00ثانوية اليمن للبنينادبيعبد هللا نوري علي صالح1543192021090014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار472.078.67ثانوية االدريسي للبناتاحيائيرنا حامد رشيد مخلف1544192042271002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.076.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائيبالل فريق اسماعيل حمادي1545192041043009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار438.073.00ثانوية السنابل المختلطةاحيائيادهم ناظم رشيد هالل1546192041284003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار436.072.67ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيبسام فؤاد داود سليمان1547192041044005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار422.070.33ثانوية الحبانية للبناتاحيائيميسم ابراهيم حسن كمر1548192042187017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار421.070.17ثانوية البيادر للبنيناحيائييزن علي عبد علي1549192041094019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار374.062.33ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقياحمد فائق جدعان محمد1550192051085004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار373.062.17اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمصطفى جمال محمد محسن1551192051341101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار369.061.50اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيهديل هيثم علي عباس1552192052194025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار368.061.33ثانوية بابل المختلطةتطبيقيحسين سعيد اسماعيل عبد المهدي1553222051259004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500.083.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياسامه حكيم خميس سعد1554192021011009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.074.33ثانوية الخلد للبنينادبيعمار ياسر ميسر محمد1555192021286004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار437.072.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد عبد اسود عواد1556192021040039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار428.071.33اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد حميد صالح فياض1557192021032029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار421.070.17ثانوية الخلد للبنينادبيياسين متعب عبد الرحمن مطر1558192021286007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار403.067.17اعدادية الحقالنية للبناتادبيهديل خالد حمدان مخلف1559192022178040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار400.066.67ثانوية ابن االثير للبناتاحيائينور رشيد حردان حمادي1560192042131030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393.065.50ثانوية االزدهار للبناتادبيمروه ضيف هللا عبد هللا جاسم1561192022154017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار384.064.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبيبشير خميس مجباس محمد1562192021071013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار377.062.83اعدادية حديثة للبناتادبيسالمه جهاد خطاب محمد سعيد1563192022199018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380.063.33اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمروه عدي عبدالحكيم خلف1564192042370208
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.061.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ سمير ذبان عواد1565192042217150

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.060.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيزهراء حامد خضير هالل1566112042082016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار365.060.83اعدادية الخالدية للبناتاحيائيميثاق سالم علي رثع1567192042185068

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.060.17اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفاطمه احمد سالم مطلك1568192042175071

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.060.00خارجياتاحيائيذكرى صالح فياض عاكول1569192042401019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.060.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياسراء ناجي عبود فرحان1570192042188018

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار370.061.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمريم محمد علي محمد1571192042370218

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار365.060.83اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعثمان ساري حتروش علي1572192041040055

كلية الطب/الجامعة العراقية590.098.33اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينة محمود ضيدان ناصر1573262042117038

كلية الطب/الجامعة العراقية589.098.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايات جليل هاشم كاطع1574222042207004

كلية الطب/الجامعة العراقية587.097.83اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرضاب ناهد هاتف محمد1575262042108038

كلية الطب/الجامعة العراقية587.097.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمنتظر مجول مهدي علي1576212041052130

كلية الطب/الجامعة العراقية587.097.83اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيرافد عدنان يونس ميخا1577142041026026

كلية الطب/الجامعة العراقية585.097.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه علي جبار ربيع1578122042105126

كلية الطب/الجامعة العراقية585.097.50ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيعلي صادق حميد عزيز1579122041201045

كلية الطب/الجامعة العراقية585.097.50اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيكرار حيدر مهدي محمد1580272041019071

كلية الطب/الجامعة العراقية585.097.50اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسن مرزة حسن1581212041004155

كلية الطب/الجامعة العراقية585.097.50اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسما حسين علوان هدو1582212042133038

كلية الطب/الجامعة العراقية585.097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر مسلم سلوم1583132041010096

كلية الطب/الجامعة العراقية585.097.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيايمن اياد سليم مبارك1584192041114025

كلية الطب/الجامعة العراقية585.097.50ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الواحد كاظم سهيل1585142041042033

كلية الطب/الجامعة العراقية585.097.50ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد العزيز قيس خليفه فياض1586122041020075

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية583.097.17ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيميس عبد الحسين زيدان مناحي1587132042121215

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية582.897.13ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن موفق عبد الكاظم علي1588132041020090

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية582.497.07زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد عباس فاضل كاظم1589142041010010

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية582.097.00اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيهند خالد احمد مجيد1590212042064051

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.496.90ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم مجيد حميد صاحب1591132042121204

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.096.83اعدادية الخالص للبنيناحيائيعمار فاضل محمد جاسم1592212041002109

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.096.83اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي ياسين احمد1593212041272277

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.096.83اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيشهد حسن عليوي عبد العال1594132042111067

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.096.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفيض قاسم سعدون حسن1595102042115116

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.096.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيضحى سعدي طريد كردي1596102042106017

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.096.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائياحمد وسام غدير مطلك1597212041010007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.096.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيفاطمه عالء رسول عباس1598192042316033
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.096.83ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمرفأ اكرم احمد ياسين1599212042107053

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية581.096.83ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد الرزاق علي1600132041252077

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية580.396.72ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا جعفر احمد شفي1601132041020096

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية580.396.72ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيآمنه حسن حميد فهد1602142042091001

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية580.096.67اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيعذراء محمود ستار ناصر1603152042080250

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية580.096.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيامير كاظم عودة عذافة1604102041015009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية580.096.67اعدادية النصر للبناتاحيائيرسل سعد كاظم رشك1605122042112072

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية580.096.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيقيصر فالح ياسين عوده1606102041020138

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية580.096.67ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائينرجس عماد عبد الحسين حمدان1607142042221024

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية480.080.00اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيغازي مجيد شامي علوان1608102051200024

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية479.079.83اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياشرف احمد هاتف حاتم1609112051006018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية453.075.50اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيدعاء حيدر جبر عباس1610232052115009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية499.083.17اعدادية الوزيرية للبناتادبيسجى يحيى محمد احمد1611132022074026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية493.082.17ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيفاطمه سليم هبر عكاب1612142022199006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489.081.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء عبد الحسين محمود دخيل1613122022134041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489.081.50اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيكرار علي حسين يوسف1614132021009107

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489.081.50سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياادبيحامد موسى حامد مصطفى1615132021238002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.081.33اعدادية المحبة للبنينادبيسجاد راسم حميد كريم1616112021003011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.081.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيليث محمد كاظم علي1617122021047129

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483.080.50اعدادية المتنبي للبنينادبيجاسم محمد جاسم عبد هللا1618132021017017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.084.83اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد عبد محمود عبطان1619262021026059

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية399.066.50اعدادية الغزالية للبنينادبيمنتظر سعد صالح زبيدي1620102021008129

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية393.065.50اعدادية الزوراء للبنينادبيبشير احمد عنيد منصور1621122021006004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية378.063.00إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيزين العابدين نصر طالب عطيه1622142051012024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.078.67اعدادية الحكيم للبنينادبيصدام وليد نعمة هاشم1623112021032023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438.073.00اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعمر عادل شالل مصحب1624102021160036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية431.071.83ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيآيه حسين طاهر مهدي1625112022061004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية430.071.67ثانوية الخلود للبناتادبينبأ احمد محمد كاظم1626122022093037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية422.070.33اعدادية الخضراء للبنينادبياحمد عزة محمد جاسم1627102021013004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية422.070.33ثانوية السجى للبناتادبيرقيه طه حسين كاظم1628112022138014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.070.00إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا ثامر فاضل احمد1629132021015034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.070.00اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد محمد هادي نايف1630112021033008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.065.50اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعمار احمد هادي خلف1631112041026104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية371.061.83اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي وسام حمود محمد1632102041008037
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية368.061.33اعدادية القدس للبنينتطبيقياسامة مصطفى فيصل رؤوف1633102051014015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.067.17ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيبرهان داود سلمان شحاذة1634192041350025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.067.17ثانوية المشاهده للبناتاحيائيهدى عبدالجبار ابراهيم احمد1635122042080048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403.067.17ثانوية الزخرف المختلطةاحيائياسامه احمد ابراهيم مطلك1636102041154003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية402.067.00ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيمحمد جمعة عناد دايح1637122041045049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية401.066.83ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيشذى جاسم محمد راضي1638122042101022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية400.066.67ثانوية الريف للبنيناحيائيفارس مطلب سويف غزال1639122041029030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية393.065.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حبيب خلف1640102041017046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية387.064.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيسجى خميس ياسين احمد1641122042106063

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية380.063.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائييوسف عباس عكار حسون1642262041209239

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية379.063.17ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيبهاء فؤاد علي عباس1643122041045008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية372.062.00اعدادية الروافد للبنينادبيحسين رزاق حميد هويدي1644112021025011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية371.061.83ثانوية النهروان المختلطةادبيساره احمد علي جاسم1645212022213008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.080.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء سعيد كاظم علي1646122022134039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية463.077.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرسل صبري شالل إسماعيل1647102022109044

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.076.33ثانوية المشاهده للبناتادبيدعاء هادي عباس حمد1648122022080008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.075.67ثانوية البراق المختلطةادبيهدى علي كاظم حميد1649122022177015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية451.075.17ثانوية القدس المختلطةادبيثريا كريم اسمر سويدان1650112022168002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.074.83ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيزينب جاسم محمد عطيه1651132022172005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.071.33اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينورهان جواد كاظم خير هللا1652142022066053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية422.070.33ثانوية كرميان للبناتادبيسوالف طارق جعفر محيسن1653322022020010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية418.069.67ثانوية تبوك للبناتادبيزينب ماجد تركي حميد1654112022102024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية415.069.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبياطياف قيس حميد عبد الزهره1655152022050003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية411.068.50اعداية المعراج للبناتتطبيقيميمونه محمود عايد حسن1656102052113028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394.065.67ثانوية البواسل المختلطةادبيكهرب قاسم محمد مطر1657232022174021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية387.064.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيشهد محمد خزعل عبد الرزاق1658122022084013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية384.064.00اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيأمنة محمد اسود كاظم1659112022095008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية380.063.33الخارجياتادبيمياده عادل رابح بشار1660132022401173

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية373.062.17اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيصفا حيدر رشيد محمود1661142022067085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية394.065.67ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيرونق حافظ داغر محمد1662122022231029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية379.063.17اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه يوسف محمد سلمان1663142022134061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376.062.67ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيهدى عبود ابراهيم علي1664192022210016

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.070.67ثانوية ذات العيون للبناتادبيآمنه صالح صبري صعيب1665112022104002

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.069.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيهشام ماهر رشيد مزعل1666142021008102
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية413.068.83اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد عمر كرب علي1667192021063033

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية405.067.50اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد صكبان دليل هييل1668132021008122

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية398.066.33اعدادية البلديات للبنينادبيمنتظر علي حسين علي1669142021037234

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية397.066.17اعدادية النهار للبناتادبيفاطمه احمد عبد كاظم طاهر1670112022127047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية369.061.50ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيصابرين جمال نواف محمد1671122042114057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية363.060.50اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيسجاد مهدي فرحان شيال1672262021155017

كلية األعالم/الجامعة العراقية406.067.67ثانوية ابن سينا للبناتادبيعائشه علي عبد العزيز حميد1673122022128020

كلية األعالم/الجامعة العراقية385.064.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبيامجد ستار جبار علي1674122021047014

كلية األعالم/الجامعة العراقية385.064.17إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد عباس كاظم حسن1675142021019162

كلية الطب/جامعة بابل597.099.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيزيد شوكت تومان عليوي1676232041005051

كلية الطب/جامعة بابل597.099.50اعدادية المحاويل للبنيناحيائيامير حيدر حميد علوك1677232041008021

كلية الطب/جامعة بابل597.099.50اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحبيب علي حبيب شهيد1678232041002037

كلية الطب/جامعة بابل596.099.33اعدادية االمام علي للبنيناحيائيفالح حسن علي ابراهيم1679232041002200

كلية الطب/جامعة بابل595.099.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيمروه حيدر حسن محمد1680232042098172

كلية الطب/جامعة بابل595.099.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايناس علي كاظم مهدي1681232042087037

كلية الطب/جامعة بابل594.099.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيفؤاد كاظم حامد عبيد1682232041005101

كلية الطب/جامعة بابل594.099.00ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيبلسم حسن عبد ناصر1683232042136004

كلية الطب/جامعة بابل594.099.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين علي جواد علي1684232041005034

كلية الطب/جامعة بابل593.098.83اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين عبد هللا عباس حبيب1685272042071012

كلية الطب/جامعة بابل592.098.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين عادل مصلح كاظم1686232041012038

كلية الطب/جامعة بابل591.098.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيكرار ليث غازي شاني1687272041014186

كلية الطب/جامعة بابل591.098.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى حسين عز الدين يوسف1688232042271722

كلية الطب/جامعة بابل590.098.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء مرتضى سلمان نجم1689272042058159

كلية الطب/جامعة بابل589.098.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهبه جابر جاسم محمد1690232042153184

كلية الطب/جامعة بابل588.098.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيام البنين علي كريم جاسم1691232042093009

كلية الطب/جامعة بابل586.097.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد جابر هاشم ثامر1692272041010151

كلية الطب/جامعة بابل586.097.67ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه حسين فندي عليوي1693142042090080

كلية الطب/جامعة بابل586.097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رحيم كريم علي1694232042087152

كلية الطب/جامعة بابل586.097.67اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حامد محسن1695232041011027

كلية الطب/جامعة بابل586.097.67ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيايالف رضا كولي كاظم1696232042157007

كلية الطب/جامعة بابل585.697.60ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيساره حسن نجم عبد1697232042132067

كلية الطب/جامعة بابل585.097.50اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسن فاضل حسين حسون1698142041021036

كلية الطب/جامعة بابل585.097.50ثانوية الدرعية للبنيناحيائيمحمد حسن حميد ناصر1699232041170013

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.098.50ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيربا منصور محسن علي1700272042147016
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل589.098.17ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء ثامر كاظم حسين1701232042076030

كلية طب حمورابي/جامعة بابل587.097.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايه لؤي نجم عبد1702272042058038

كلية طب حمورابي/جامعة بابل585.397.55ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى ستار ماضي علي1703232041021115

كلية طب حمورابي/جامعة بابل585.097.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء احمد يوسف عبادي1704232042080052

كلية طب حمورابي/جامعة بابل585.097.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيايوب غريب دغيم حميدي1705232041012019

كلية طب حمورابي/جامعة بابل585.097.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات فاضل موسى زباله1706232042142033

كلية طب حمورابي/جامعة بابل585.097.50اعدادية المحاويل للبنيناحيائيزيد عبد الرحيم عباس حسن1707232041008065

كلية طب حمورابي/جامعة بابل585.097.50اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد نصيف جاسم دبي1708232041031009

كلية طب حمورابي/جامعة بابل585.097.50اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين سليم كريم حسون1709232041019041

كلية طب حمورابي/جامعة بابل585.097.50اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد غني كاظم حسين1710272041153138

كلية طب حمورابي/جامعة بابل585.097.50اعدادية البيان للبنيناحيائيعبد هللا خضير حمزه عبيد1711232041014062

كلية طب حمورابي/جامعة بابل584.697.43ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب حسنين محمد علي1712232042132057

كلية طب حمورابي/جامعة بابل584.497.40ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى عبدالهادي لعيبي شمخي1713142041007112

كلية طب حمورابي/جامعة بابل584.197.35المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهبه قاسم عبد حسين1714102042078210

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.097.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب احمد كاظم فليح1715232042115091

كلية طب االسنان/جامعة بابل582.097.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب محمد رضا هادي شهيد1716232042142175

كلية طب االسنان/جامعة بابل582.097.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه ناظم محمد جريمط1717232042147070

كلية طب االسنان/جامعة بابل581.196.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى علي كامل ناجي1718232042132104

كلية طب االسنان/جامعة بابل581.096.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك مؤيد خضر شريف1719232042087084

كلية طب االسنان/جامعة بابل580.896.80الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمود علي عبد الهادي غالي1720112041045052

كلية طب االسنان/جامعة بابل580.096.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايات شاكر جبر حمد1721232042115017

كلية طب االسنان/جامعة بابل580.096.67اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد شهاب احمد عبد الزهره1722232041044002

كلية طب االسنان/جامعة بابل580.096.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي حيدر هادي محرج1723232041006097

كلية طب االسنان/جامعة بابل580.096.67ثانوية عدن للبناتاحيائيتبارك خالد معيوف عبيس1724232042076018

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50ثانوية عتبة للبناتاحيائيشروق سعد احمد عباس1725212042167024

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50ثانوية البسملة للبناتاحيائينور احمد إبراهيم ولي1726112042135031

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائينبأ عباس مجيد فهد1727232042115172

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد حمزه سلمان كاظم1728272041029090

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيشهد رعد جاسم ارميض1729202042134053

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرقيه عواد صبار جليب1730312042047083

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد القاسم حسنين خليل إبراهيم1731232041020298

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة سمؤال ناجي حمادي1732232042271576

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيافراح هادي جمعة سعد1733152042047013

كلية طب االسنان/جامعة بابل579.096.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيهشام فالح ابراهيم فياض1734212041009265
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كلية الصيدلة/جامعة بابل588.098.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر علي شاكر فرحان1735232041019058

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.097.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عامر منعثر رحمن1736232042115076

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.097.33ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيغفران عدنان رزيج علوان1737232042185031

كلية الصيدلة/جامعة بابل583.097.17اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين داخل عيسى كاظم1738232042086033

كلية الصيدلة/جامعة بابل583.097.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حيدر علي عباس1739232041020081

كلية الصيدلة/جامعة بابل583.097.17ثانوية الرباب للبناتاحيائيساره فالح حسن مهدي1740232042147044

كلية الصيدلة/جامعة بابل583.097.17ثانوية اآلمال للبناتاحيائيضحى احسان جواد كاظم1741232042118045

كلية الصيدلة/جامعة بابل583.097.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائياشراق سعد حسين جاسم1742232042120011

كلية الصيدلة/جامعة بابل582.697.10ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب اسماعيل حسين مطلك1743132042121108

كلية الصيدلة/جامعة بابل582.197.02ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محمد حامد سعيد1744232041021087

كلية الصيدلة/جامعة بابل582.097.00اعدادية النور للبنيناحيائيحسن عدنان محسن راضي1745122041026041

كلية الصيدلة/جامعة بابل582.097.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحيدر عدنان محمد داود1746212041038027

كلية الصيدلة/جامعة بابل582.097.00اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين رسول محمد مهدي1747232041014035

كلية الصيدلة/جامعة بابل582.097.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار سامي عبد1748262042120096

كلية الصيدلة/جامعة بابل582.097.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم زيدان خليف عمران1749232042088434

كلية الصيدلة/جامعة بابل582.097.00ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينورس منير دايخ فارس1750262042142016

كلية الصيدلة/جامعة بابل582.097.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور مؤيد محمود نصيف1751232042271752

كلية الصيدلة/جامعة بابل581.096.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشة خالد عباس حمادي1752102042118084

كلية الصيدلة/جامعة بابل581.096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره زمان حميد حلوس1753252042062776

كلية الصيدلة/جامعة بابل581.096.83كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائياالء نوزاد عمر احمد1754202042365007

كلية الصيدلة/جامعة بابل581.096.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات حسن جواد جبر1755252042096048

كلية الصيدلة/جامعة بابل581.096.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد علي نجاح عبد المهدي علوان1756272041014224

كلية الصيدلة/جامعة بابل581.096.83اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيدنيا عبد الستار درويش رضا1757202042282302

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل478.079.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامير مكي صاحب جواد1758232051007017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل469.078.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيوسام علي جباره عوده1759162051001232

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.077.83ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحيدر رياض شنجار عكل1760222051358010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل463.077.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد صادق باقر صبار رفيش1761272051004063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل461.076.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد الوهاب صالح عبد الوهاب كريم1762102051026070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل437.072.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حامد عبد علي حسين1763252051044140

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل577.096.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر مكي عباس ناصر1764232041020121

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل576.096.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب والء حفظي عبد الواحد1765232042088277

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل569.094.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات رافت ياسين طه1766232042271066

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل470.078.33ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيندى فاضل عبيد عوده1767232042094056

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل459.076.50اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسجاد كريم عبد عيدان1768232041251195
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كلية العلوم/جامعة بابل482.080.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيطيبه حسن علي كاظم1769232042092168

كلية العلوم/جامعة بابل447.074.50ثانوية بابل للبنينتطبيقيعلي السجاد فارس رشيد موسى1770232051021015

كلية العلوم/جامعة بابل434.072.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيضرغام كاظم ناصر هاشم1771282051022065

كلية العلوم/جامعة بابل400.066.67اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمرتضى اياد محمد زغير1772232051020081

كلية العلوم/جامعة بابل386.064.33اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحيدر محمد صاحب عبود1773232051017028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل440.073.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيغفران يوده حسن صوالغ1774262042086133

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل367.061.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيبراء عالء حسين علي1775232052271044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل505.684.27ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار حيدر خليل شهيد1776232041021096

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.075.50ثانوية مأرب للبنيناحيائيمصطفى حليم يحيى راقب1777232041049055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل418.069.67ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعبد هللا حامد نواف دويش1778272051034025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل398.066.33اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقياحمد ضياء نجم عبد هللا1779232051251012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل375.062.50ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيوهاب حسين علي كاظم1780232051256091

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل369.061.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد الحسين جميل1781232051003042

كلية القانون/جامعة بابل445.074.17ثانوية القاهرة المختلطةادبياحمد سعد لفته خشيش1782232021178005

كلية القانون/جامعة بابل428.071.33ثانوية الدرعية للبنينادبيامير ناظم سرحان عبيس1783232021170004

كلية القانون/جامعة بابل403.067.17اعدادية القدس للبنينادبيامير قاسم عبد الواحد حسين1784232021055007

كلية القانون/جامعة بابل395.065.83اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد اسعد عبد الرضا حسن1785232021031051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.070.00اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس ثامر نصار جاسم1786262021025039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.062.33ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عبد السالم عبد القادر محمد1787232041021081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.062.33اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي فاضل محمد علي عبود1788272021030035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.061.83اعدادية المشروع للبنينادبيمرتضى مجيد كتاب جاسم1789232021010053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.061.33اعدادية المحاويل للبنينادبيضرغام فالح منعم نجم1790232021008046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.061.17ثانوية البتول  للبناتاحيائيليلى عبد حسن عبد1791232042104050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.060.67اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجاسم احمد هادي عيدان1792142021048012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.060.33اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد علي مهدي كامل1793242041203376

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.060.00اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي احمد كاظم علوان1794232041016039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل469.078.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيرسل خليل محمود علوان1795232042125035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل412.068.67اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعباس محمد فاخر بشير1796222051310107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل403.067.17اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيباقر محمد شبيب محمد1797232051040006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497.082.83ثانوية الدستور للبنينتطبيقيجواد سالم جواد كاظم1798232051018006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494.082.33اعدادية الخنساء للبناتادبيآيات سالم عبد الرحيم راضي1799232022087001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488.081.33اعدادية المهج للبناتادبياسراء قاسم حمزه حسن1800142022102003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل467.077.83اعدادية المناذرة للبناتادبيرند عالء حسين محمد1801232022078013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.076.67اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين محمد خميس محمد1802232022120014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.069.67اعدادية الزهراء للبناتادبينرجس عبد الكريم هاني مهدي1803232022109060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل392.065.33ثانوية اآلمال للبناتادبيمريم عبد الكاظم سهيل ناصر1804232022118028

كلية اآلداب/جامعة بابل383.063.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات صاحب ساجت 1805232042271070

كلية اآلداب/جامعة بابل363.060.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبياحمد مسلم خليل ابراهيم1806272021006002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.083.33ثانوية مأرب للبنينادبيحسنين قيصر وناس هادي1807232021049003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.082.17ثانوية الخلود للبناتادبيفرح علي شاكر فرحان1808232022137030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.079.50ثانوية النجوم للبنينادبيعلي رسول غني جابر1809232021030013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.078.50ثانوية الكفاح للبناتادبيمنار علي عباس عليوي1810232022113041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.077.17ثانوية الرفعة للبناتادبيعال سعدون رحيم كريم1811232022081042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.073.00ثانوية الكرار المختلطةادبياحمد اياد هالل حسين1812232021175002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424.070.67اعدادية المشروع للبنينادبيمرتضى عمران شياع مخيف1813232021010052

كلية التربية األساسية/جامعة بابل419.069.83اعدادية الفاو للبناتادبيساره محمد عطله عليوي1814232022111034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.068.00اعدادية المدحتية للبناتادبيدعاء ستار جواد حنين1815232022090023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.066.50ثانوية موسى الكليم للبنينادبيسيف الدين اياد هادي دليمي1816232021065011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.066.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغفران عادل جواد حسين1817232042092184

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.065.83اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياسراء خضير عبيد عذاب1818232022119003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.065.50اعدادية الشوملي للبنيناحيائيزاهر حاكم ياسين سلمان1819232041054060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل392.065.33اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر علي راجي حمود1820232021050007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل390.065.00ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيابراهيم احمد ارحيم تايه1821232041227002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل386.064.33اعدادية القاسم للبنينادبيامير وحيد هادي حمزه1822232021006004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل383.063.83ثانوية الوركاء للبنينادبيامير طارق حسن عبيد1823232021034008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل365.060.83اعدادية المثابرون للبنينادبيتوفيق وجيه محمد توفيق محسن1824222021376014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل361.060.17ثانوية الزهور للبناتتطبيقيغفران مهدي جابر سلمان1825292052062020

كلية الطب/جامعة النهرين595.099.17ثانوية الجامعة للبنيناحيائيياسر عامر طعمة جابر1826232041067131

كلية الطب/جامعة النهرين591.098.50ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمصطفى ثامر نصيف جاسم1827212041068021

كلية الطب/جامعة النهرين590.098.33ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب عباس فرج ماهي1828142042089028

كلية الطب/جامعة النهرين589.098.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيموج فاضل عباس رشيد1829122042110079

كلية الطب/جامعة النهرين588.098.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبنين كاظم محمد جاسم1830272042069019

كلية الطب/جامعة النهرين587.097.83الخارجياتاحيائيرسل عبدالرحمن زيدان خلف1831212042401042

كلية الطب/جامعة النهرين587.097.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائياالء محمد كريم زيدان1832212042140014

كلية الطب/جامعة النهرين587.097.83ثانوية الوفاق للبناتاحيائيرسل حامد حميد عبد هللا1833122042103013

كلية الطب/جامعة النهرين586.097.67الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيايه عماد وناس مفرج1834102042100020

كلية الطب/جامعة النهرين586.097.67اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيبراء عالء هادي جواد1835122042110017

كلية الطب/جامعة النهرين586.097.67ثانوية ذي قار للبنيناحيائيكامل زهير كامل عبد الخالق1836212041032026
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كلية الطب/جامعة النهرين586.097.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيأسل محمد عباس علي1837272042060001

كلية الطب/جامعة النهرين586.097.67اعدادية المأمون للبنيناحيائيرشيد علي رشيد عبد الرزاق1838102041006009

كلية الطب/جامعة النهرين586.097.67اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيابتهال محسن محمد حسجاوي1839142042193002

كلية الطب/جامعة النهرين585.097.50اعدادية بلد للبناتاحيائيضحى قاسم فاضل ناجي1840182042176136

كلية الطب/جامعة النهرين585.097.50ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيباقر علي كاظم مهلهل1841152041071056

كلية الصيدلة/جامعة النهرين590.098.33ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائياحمد علي محمود علي1842122041001009

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.097.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيمصطفى محمد هاتف حامد1843232041051172

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.097.67اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمها مزهر مجيد حسن1844152042054265

كلية الصيدلة/جامعة النهرين583.097.17اعداية المعراج للبناتاحيائييقين محمد حامد علي1845102042113118

كلية الصيدلة/جامعة النهرين583.097.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيريام عبد هالل موسى1846132042086043

كلية الصيدلة/جامعة النهرين583.097.17اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحيدر عبد القادر احمد خنجر1847212041088018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.091.00اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمصطفى نبيل محي الدين ولي1848142051030061

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.091.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمصطفى حلمي صاحب علي1849122051030156

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.097.00ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيمريم زهير عدنان فاضل1850122052136016

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.096.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد نعمان سرحان عطية1851192041114101

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.095.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك حسين فرهود هلوس1852122042105022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.095.33اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيندى ياسر شاكر محمود1853192052197026

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين562.593.75ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رياض محمد نعمان1854132041016099

كلية العلوم/جامعة النهرين431.071.83ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيسميه احمد علي حسن1855102052137015

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين559.093.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى فائق عبد االمير عباس1856122041030141

كلية الحقوق/جامعة النهرين498.083.00ثانوية الريف للبنيناحيائيحارث عبد الرحمن حمد خدام1857122041029011

كلية الحقوق/جامعة النهرين475.079.17اعدادية النور للبنيناحيائيعلي صالح كريم علوان1858122041026110

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين437.072.83إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيجوهر ستار جوهر حمود1859102021205030

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين411.068.50اعدادية البصرة للبناتادبيجيهان محمد جهاد محمد1860112022109009

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين408.068.00اعداية الهدى للبناتادبيرقيه علي حسين حيدر1861142022077012

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين406.067.67ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين صالح هادي مالغي1862152021072049

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين398.066.33اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي هاشم والي فرحان1863132021007041

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين397.066.17ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيمحمد حسين حوار عبد1864192021358035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين547.091.17إعدادية الفراهيدي للبنينادبيجعفر محمد كاظم علي1865132021015011

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين527.087.83اعدادية بلقيس للبناتادبيسماره طالب مضهد مجيد1866132022071057

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين504.084.00اعدادية المحبة للبنيناحيائيحيدر اياد حسن احمد1867112041003012

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين488.081.33ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيصدرالدين موسى كمر خوير1868142021032034

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين483.080.50اعدادية رفيدة للبناتادبيحوراء مهدي جاسب حطاب1869112022106017

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين453.075.50اعدادية األمل للبناتاحيائيغاده احمد سعودي مجيد1870112042065126
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين428.071.33اعدادية الزوراء للبنينتطبيقييوسف هيثم صادق كاظم1871122051006051

كلية الطب/جامعة ديالى599.099.83ثانوية الروابي للبناتاحيائيحنين علي طاهر صالح1872212042146017

كلية الطب/جامعة ديالى597.099.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي جاسم حسين علوان1873212041025014

كلية الطب/جامعة ديالى596.099.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائياروى اياد سليم غيدان1874212042140003

كلية الطب/جامعة ديالى596.099.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء زهير ابراهيم زبالة1875212042185033

كلية الطب/جامعة ديالى594.099.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدعاء عباس حاتم عباس1876212042090052

كلية الطب/جامعة ديالى594.099.00ثانوية العدالة للبنيناحيائيبسمة عبد الرزاق علي حسين1877212042044001

كلية الطب/جامعة ديالى591.098.50اعدادية االنام للبناتاحيائيزينب وليد نوري محمد1878212042135050

كلية الطب/جامعة ديالى591.098.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشهد حافظ كاظم خالف1879212042140152

كلية الطب/جامعة ديالى591.098.50اعدادية القرطبي للبنيناحيائيأحمد سالم سالم صالح1880212041054001

كلية الطب/جامعة ديالى590.098.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه ماجد حميد عبد1881212042136085

كلية الطب/جامعة ديالى590.098.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهاجر ابراهيم حسين خلف1882212042140252

كلية الطب/جامعة ديالى587.097.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصبا عمر صبحي صالح1883212042138109

كلية الطب/جامعة ديالى587.097.83اعدادية القدس للبناتاحيائيهاله عماد الدين خليل ابراهيم1884212042110118

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى491.081.83اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعلي باسم كاظم علي1885212051272083

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى416.069.33ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيمحمد عدنان احمد ابراهيم1886212051062022

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى413.068.83اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا ياسين حسين1887212051002101

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى529.088.17اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى بشير عزيز إبراهيم1888212041088051

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى396.066.00ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقينور معن محسن حميد1889212052292019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى508.084.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي موسى كريم صاحي1890282051151529

كلية العلوم/جامعة ديالى472.078.67اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك احمد حسن محمد1891212042137033

كلية العلوم/جامعة ديالى470.078.33ثانوية الطائف للبناتاحيائيرقيه هادي نكه عداي1892212042159012

كلية العلوم/جامعة ديالى409.068.17اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد صالح محمود صالح1893212051004051

كلية العلوم/جامعة ديالى390.065.00اعدادية التحرير للبناتتطبيقينور اسماعيل ابراهيم عبد علي1894212052136030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى495.082.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد حسين علي نصيف1895212021014005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490.081.67اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك احمد جليل ابراهيم1896212022138007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى484.080.67اعدادية بيخال للبنينادبيعمر احمد خليل ابراهيم1897212021074065

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى477.079.50اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيهمام ثاير نومان مسير1898212021043045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471.078.50اعدادية ميثم التمار للبنينادبيرسول غضبان عبد محمد1899212021025015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى401.066.83اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيسالم سالم عايز شرقي1900212051009013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى381.063.50ثانوية الثائر للبنينادبيمصطفى عباس حاتم عبود1901122021011044

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى436.072.67ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزبيده محمد اسماعيل ابراهيم1902212042148030

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى417.069.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد وسام شكير خنجر1903212041052115

كلية الزراعة/جامعة ديالى401.066.83ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرسل فارس سطوان مصلح1904212042294074
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى461.076.83اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعبد الرحيم سعد مهدي علي1905212021028013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى414.069.00اعدادية اولى القبلتين للبنينادبييوسف ساجد صالح بريسم1906212021065093

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى452.075.33ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيفاطمة سعيد محمد عباس1907212042151046

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى406.067.67ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي جواد محمد عبود1908232041034033

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى399.066.50ثانوية البحيرة للبناتاحيائيوسن ستار حسين علي1909212042120052

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى361.060.17ثانوية العمرانية المختلطةادبيوسن عباس طه خميس1910212022230017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.077.17ثانوية الروابي للبناتاحيائيزهراء حميد عيدان علي1911212042146021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى435.072.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايه احمد سعدون غفوري1912212042107014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى434.072.33اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيايوب محمد ابراهيم احمد1913212041064007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى430.071.67ثانوية السهول المختلطةاحيائياحمد ابراهيم تركي خشاف1914212041209002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى429.071.50ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيحنان لطيف خلف علي1915212042084004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى414.069.00اعدادية النضال للبنينتطبيقيعبد السميع فاضل هادي صالح1916212051029015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى405.067.50اعدادية العراقية للبناتتطبيقيساره ياسر مهدي صالح1917212052139021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى394.065.67ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيبكر وليد جمال كمر1918212051262004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550.091.67ثانوية لكش للبناتادبيرغد سلطان عون عبد1919212022149008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.088.50اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد سامي عطيه جاسم1920142021028003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.083.50ثانوية الهداية المختلطةادبيعلي محمد فاضل علي1921212021262014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى464.077.33ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائينورا احمد شهاب احمد1922212042292097

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى527.087.83ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيصفاء عماد إسماعيل علي1923212022202005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.075.17اعدادية اولى القبلتين للبنينادبياركان نعمان عزيز عباس1924212021065013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.075.00اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرسل عبد الرزاق ياس خضير1925212022121017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.073.33ثانوية الراية المختلطةادبيمحمود رياض عبد خميس1926212021021016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.072.50ثانوية ام القرى للبناتادبينبأ عقيل حسين محمود1927212022127022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.060.71اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمد قاسم بوري عبد1928211941001051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.064.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيحياه حسين جدعان نصار1929212042093028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.064.67ثانوية الوهج للبناتادبيزهراء هيثم عبد هللا حميد1930142022116008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.064.50ثانوية النجباء المختلطةادبيحسين مطلك حسين جاسم1931212021253004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى378.063.00ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعباس محمد قاسم كاظم1932212051262012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.061.83ثانوية الزمر للبناتاحيائيسعاد عثمان طالب خضير1933212042126038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.061.17ثانوية جمانة للبناتاحيائينبأ حيدر صالح مجيد1934212042095057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى366.061.00ثانوية ابن يونس المختلطةادبياالء فياض عبد هاشم1935212022228002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى368.061.33ثانوية الصديقة للبناتادبياسراء طارق محمود كاظم1936212022181002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى362.060.33ثانوية العمرانية المختلطةادبيدعاء علي كامل كاظم1937212022230004

كلية الطب/جامعة كربالء597.099.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور الهدى خلف عبد صيهود1938272042063204
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كلية الطب/جامعة كربالء596.099.33اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه مؤيد عبيد خديم1939272042064140

كلية الطب/جامعة كربالء594.099.00اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد ناصر محمود عبد علي1940272041045080

كلية الطب/جامعة كربالء591.098.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيجمان سالم كاظم علي1941272042088060

كلية الطب/جامعة كربالء589.098.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغدير محسن مزهر صالح1942272042055206

كلية الطب/جامعة كربالء589.098.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيهدى علي حسين راضي1943272042064172

كلية الطب/جامعة كربالء588.098.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور علي حسين ناصر1944272042058334

كلية الطب/جامعة كربالء586.097.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب صفاء شبر صاحب1945272042060169

كلية الطب/جامعة كربالء585.897.63ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى امجد شمس الدين مجيد1946272041029111

كلية الطب/جامعة كربالء585.097.50اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر احمد حسين روكان1947272041005055

كلية الطب/جامعة كربالء585.097.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير صالح حسن عزيز1948232041020049

كلية الطب/جامعة كربالء585.097.50اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمصطفى حسين رحم عبد الرزاق1949222041311081

كلية الطب/جامعة كربالء585.097.50ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد رسول شهيد محمد1950252041031025

كلية الطب/جامعة كربالء584.097.33اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتقى نعمه حسين علي1951252042059235

كلية الطب/جامعة كربالء584.097.33اعدادية البيان للبنيناحيائيجعفر محمد عباس حمودي1952232041014026

كلية الطب/جامعة كربالء584.097.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعباس سالم محمد جواد1953212041014067

كلية الطب/جامعة كربالء584.097.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي اسامه كامل علي1954152041011090

كلية الطب/جامعة كربالء584.097.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيهند ضرغام حسن هادي1955212042139235

كلية الطب/جامعة كربالء584.097.33ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد ميثم نجم عبد1956252041031687

كلية طب االسنان/جامعة كربالء582.097.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياميره عبد االمير حسن ثجيل1957272042087012

كلية طب االسنان/جامعة كربالء581.096.83اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينبأ يونس عبد الصاحب عبد االمير1958272042095141

كلية طب االسنان/جامعة كربالء581.096.83ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم احمد صاحب محسن1959272042077115

كلية طب االسنان/جامعة كربالء581.096.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء فاضل مزهر عبد1960272042052083

كلية طب االسنان/جامعة كربالء580.096.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيجنه فاضل مجهول هادي1961272042058076

كلية طب االسنان/جامعة كربالء580.096.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم علي دهش1962252042096296

كلية طب االسنان/جامعة كربالء579.096.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيضحى سعد محمود عبود1963272042056282

كلية طب االسنان/جامعة كربالء579.096.50اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحسين فاضل قاسم سعيد1964132041023027

كلية طب االسنان/جامعة كربالء579.096.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء كامل صالل عبد الحسين1965272042060154

كلية طب االسنان/جامعة كربالء579.096.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاله عبد هللا جلوب بدر1966132042097057

كلية طب االسنان/جامعة كربالء579.096.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيبراق حيدر محمد علي حسن1967272042056076

كلية طب االسنان/جامعة كربالء579.096.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيفيصل عبد هللا عباس مطلب1968272041001217

كلية طب االسنان/جامعة كربالء579.096.50ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمود عثمان شكر محمود1969182041009061

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.097.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الوهاب حاتم1970232042083014

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.097.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء صدام حسين وادي1971272042060135

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.097.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهالء سعدون تركي عواد1972272042056274
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء583.097.17ثانوية السلوى للبناتاحيائيأيمان عيسى عبد الزهره طعمه1973272042084004

كلية الصيدلة/جامعة كربالء582.097.00ثانوية الوقار للبنيناحيائيمنتظر ستار جابر حسن1974272041046109

كلية الصيدلة/جامعة كربالء582.097.00ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزينب سجاد عالوي اسماعيل1975272042054041

كلية الصيدلة/جامعة كربالء582.097.00دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيكيالن دلير جوامير امين1976202041302098

كلية الصيدلة/جامعة كربالء582.097.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه محمد علي هادي1977272042055098

كلية الصيدلة/جامعة كربالء582.097.00اعدادية غزة للبناتاحيائينور الهدى رسول عطيه حسين1978272042057191

كلية الصيدلة/جامعة كربالء582.097.00ثانوية السجود للبناتاحيائيسجى عماد صكبان صالح1979142042065034

كلية الصيدلة/جامعة كربالء581.496.90ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيمحمد واثق محمد ظاهر1980142041173032

كلية الصيدلة/جامعة كربالء581.096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيام البنين عبد الزهره عبيد زيدان1981252042062101

كلية الصيدلة/جامعة كربالء581.096.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب حسين احمد علي1982202042154038

كلية الصيدلة/جامعة كربالء581.096.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيليث حبيب باني حسين1983142041047130

كلية الصيدلة/جامعة كربالء581.096.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر خضير فضيح1984272041001253

كلية الصيدلة/جامعة كربالء581.096.83ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمريم صباح نادر عبيد1985232042116050

كلية الصيدلة/جامعة كربالء581.096.83ثانوية التراث للبنيناحيائيدايم جليل رزاق جاسم1986232041068008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء532.088.67ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائيحسين علي محمود كريم1987272041133007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء571.095.17اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيجعفر محمد سيد زاير1988252051150037

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء570.895.13ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد مهدي علي عبد الرضا فرحان1989262041040047

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء564.094.00اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي كاظم حسين زين العابدين1990172051178028

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء572.095.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم هادي عبد الزهره1991252051044130

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء551.091.83اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد حسين علي مسير1992282051011002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء551.091.83ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي هشام محمد عليل1993292051031035

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء550.091.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمنير كاظم صدام محسن1994272051002178

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء549.091.50ثانوية السراج للبنينتطبيقيمقتدى كريم فليح مريهج1995282051031024

كلية العلوم/جامعة كربالء413.068.83اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزينب علي عبد المهدي عمران1996272052052016

كلية العلوم/جامعة كربالء402.067.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقياحمد ناظم مكطوف مهوس1997272051024009

كلية العلوم/جامعة كربالء397.066.17اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيدعاء اديب حسين جمعه1998272052160056

كلية العلوم/جامعة كربالء393.065.50اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيسجاد علي عوده هجيج1999272051003023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء435.072.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيعبد هللا صباح علوان دريعي2000272041011064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء396.066.00اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعباس عبد الجليل محمد علي محمد حسن2001162051068024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء390.065.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي موسى حمزه مياح2002272051013095

كلية القانون/جامعة كربالء432.072.00اعدادية الماء المعين للبنينادبيمصطفى عباس ابراهيم عزيز2003272021048065

كلية القانون/جامعة كربالء426.071.00اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس فارس محمد عليوي2004272021021045

كلية القانون/جامعة كربالء416.069.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيياسر سعدي عليوي عباس2005272021044130

كلية القانون/جامعة كربالء416.069.33اعدادية المؤاخاة للبنينادبيابراهيم عادل مجبل نعمه2006272021037002
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كلية التمريض/جامعة كربالء578.096.33ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيعقيل سعدون طه كاظم2007212041257012

كلية التمريض/جامعة كربالء572.095.33ثانوية الوقار للبنيناحيائيعلي صاحب علي كاظم2008272041046070

كلية التمريض/جامعة كربالء559.093.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيدعاء رزاق خضير عبد2009272042088073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.071.17ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيزينب رائد حسن محمد علي2010272022108026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.064.83اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر علي عارف صالح2011272021016203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء374.062.33ثانوية الرقيم للبناتاحيائيغدير غانم محسن حسب2012272042054054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء374.062.33ثانوية عاتكة للبناتادبيأمينه عباس علي جبر2013292022063003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.061.50اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي رياض عبد علي حمد2014272021030034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء368.061.33اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيمنتظر حسن محمد رضا2015272051037042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء362.060.33اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد قائد عبد الحسين شعله2016272021024064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء360.060.00اعدادية القطيف للبنينادبيمرتضى مهدي تايه عبد2017262021041054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء444.074.00اعدادية الثبات للبنيناحيائيباقر محمد زاير ناصر2018272041024016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.084.00اعدادية المباهلة للبنينادبيانور عامر حسن عبود2019272021021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.083.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد المهدي احمد محمد حسين2020212021014067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.082.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس هادي عبدالحسن عبادي2021272021016096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487.081.17اعدادية عكاظ للبناتادبيفاطمه علي عبد الساده كريم2022272022088079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.080.83اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي ستار سعد عليوي2023142021174052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.080.17اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد مرعي سرحان عفن2024272021024067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.078.83اعدادية الثورة للبناتادبينور الهدى حيدر عباس عبد الحسين2025232022086052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء464.077.33ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيشهد حمدي عدنان ياسر2026272022108027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458.076.33اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر عبد الستار ردام عباس2027272021044044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.076.17ثانوية غادة كربالء للبناتادبيندى علي خلف مراد2028272022140075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء452.075.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيخضير مالك جميل حسين2029162021030026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء446.063.71ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمصطفى يحيى فياض احمد2030271921022047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.074.17ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه قيس صاحب عليوي2031272022098032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.073.67ثانوية الوثبة للبنينادبيمسلم سعد علي كرين2032272021017082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء441.073.50ثانوية الرقيم للبناتادبيرسل جواد كاظم عوده2033272022054010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء439.073.17ثانوية المناسك للبناتادبيزينب فالح عبد الرزاق عواد2034272022104057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.072.17اعدادية حمائم السالم للبناتادبيصفا صالح جبار عيسى2035272022109056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.071.00االعدادية المهدوية للبنينادبيامير احمد جاسم نعمة2036292021017020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.071.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيميثم طالب حاتم جعفر2037252021024333

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.070.00اعدادية حمائم السالم للبناتادبيتبارك مهدي مطشر كاطع2038272022109021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.067.50ثانوية الرفل للبناتادبيزينب محمد محسن ناصر2039272022085011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.067.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي احمد حسين عيدان2040272021031113
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.065.83اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه شاكر حسين جاسم2041272022109032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء384.064.00اعدادية المباهلة للبنينادبيرسول حامد كاظم عبد هللا2042272021021032

كلية الطب/جامعة ذي قار597.099.50اعدادية المنار للبنيناحيائيكرار محمد قاسم عاشور2043222041095040

كلية الطب/جامعة ذي قار595.099.17ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيسناء احمد عبد الغني جعفر2044222042113103

كلية الطب/جامعة ذي قار595.099.17الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيبنين رشيد فشاخ شريده2045222042112011

كلية الطب/جامعة ذي قار595.099.17اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي عبد الخالق كاظم ابراهيم2046222041015022

كلية الطب/جامعة ذي قار594.099.00اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد شجاع صفوك ايوان2047222041017091

كلية الطب/جامعة ذي قار593.098.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد محسن سنيد حسين2048222041002025

كلية الطب/جامعة ذي قار591.098.50الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيتقوى شاكر جاسم علوان2049222042112014

كلية الطب/جامعة ذي قار591.098.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيسرى كاظم حسين ضاحي2050222042412052

كلية الطب/جامعة ذي قار591.098.50ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور الهدى انور جبر تبينه2051222042185121

كلية الطب/جامعة ذي قار590.098.33ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين علي جعفر محسن2052222041077037

كلية الطب/جامعة ذي قار589.098.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عماد ابراهيم داود2053222041002020

كلية الطب/جامعة ذي قار589.098.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب وليد ناصر عبد الحسين2054222042153249

كلية الطب/جامعة ذي قار589.098.17ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه خيري غركان عويد2055222042394065

كلية الطب/جامعة ذي قار588.098.00اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيمريم كامل عوده جغيبل2056222042314041

كلية الطب/جامعة ذي قار587.097.83اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمؤمل محمد ابراهيم جليل2057222041021148

كلية الطب/جامعة ذي قار586.097.67ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائياسماء احمد عبد الجليل واوي2058222042410004

كلية الطب/جامعة ذي قار586.097.67ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ابراهيم حسين2059222042421045

كلية الطب/جامعة ذي قار586.097.67ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد باقر حسام عكار عبد2060222041080037

كلية الطب/جامعة ذي قار586.097.67الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيزينب مؤيد غازي نعمه2061222042112059

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار582.097.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيتبارك محمود محمد باقر2062222042162030

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار581.096.83ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيشهد احمد جالب حمد2063222042421080

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار580.096.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهدى حيدر علي حمود2064222042110074

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار580.096.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسماء ابراهيم محيسن علي2065222042414019

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار580.096.67ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسين طالب عدنان برتو2066222041084004

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار579.096.50اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيزين العابدين حسين كريم هاشم2067222041035101

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار579.096.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فراس صبار غالي2068222041002225

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار579.096.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن شهيد صبر2069262042102026

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار578.096.33ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيحسين قحطان عجيل هاني2070112041019010

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار591.098.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب كريم عطيه مهوس2071222042165067

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.097.83ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتاحيائيايات ناصر كاطع شطب2072222042174004

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار584.097.33اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي غسان ريسان علي2073222041037091

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار583.097.17ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمنى مالك ناجي ثامر2074222042185115
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار583.097.17ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور عماد كاظم غضيب2075222042185125

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار582.097.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسين محمد علي اسماعيل عبوش2076172041118023

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار582.097.00ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحيدره راسم محمد حسان2077222041077058

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار582.097.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حامد حسين زباله2078222042414132

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار582.097.00ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيصفا عباس عبد الخضر صالل2079222042113110

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار582.097.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عمار مرعي حسن2080172041008036

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار581.996.98ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائياماني حسين جراد علوان2081222042421006

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار581.096.83ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل حسن جاسم2082222042178072

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار581.096.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي احسان عبد خليوي2083262041038054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار534.089.00ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمحمد ماجد جبار هاشم2084222051040039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار573.095.50اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد راسم محمد عبد الحسين2085212041002133

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار576.096.00اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحكمت شهاب احمد فرحان2086112041016040

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.092.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينرجس ناجي كاظم خضير2087162052381140

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.091.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيابراهيم ناطق سعدون صالح2088162051060003

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار547.091.17اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحيدر باسم نجم عبد2089222051006016

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.088.17اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيمنتظر احمد عجيل هادي2090222051069078

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.085.67الخارجيونتطبيقيفالح حسن جاسم محمد2091222051400068

كلية العلوم/جامعة ذي قار497.082.83ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيهدى عبد الجليل داخل شاهر2092222052392044

كلية العلوم/جامعة ذي قار436.072.67ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيهيثم قاسم زويد كنيفذ2093222051052009

كلية العلوم/جامعة ذي قار431.071.83اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقييوسف عكاب جراح ذرب2094222051300142

كلية العلوم/جامعة ذي قار410.068.33اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيعلي فالح حسن وهيب2095222051039051

كلية العلوم/جامعة ذي قار393.065.50ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيخديجة كريم نعيم صبار2096222052427011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار394.065.67ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيفاطمه عبد الكريم جابر ضيدان2097222052392034

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار418.069.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهديل فالح حسن خزعل2098222042153455

كلية التمريض/جامعة ذي قار563.093.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد كامل كمر سلمان2099222041002316

كلية التمريض/جامعة ذي قار559.093.17ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور الهدى محمد اسماعيل حسون2100222042185123

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار438.073.00ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيكوثر صادق غثيث عبد الرضا2101222042203051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار378.063.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائياوراس نجم عريمط محان2102222041010012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار372.062.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء خير هللا شهيل شجاي2103222042157046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.061.50ثانوية االعمار للبنيناحيائيانور خضير ربيع منصور2104222041273003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.061.50ثانوية الفاطميات للبناتادبيرحاب سامي كاطع خضير2105222022126017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار467.077.83ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيدعاء صادق محيسن عليوي2106222042178044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار463.077.17اعدادية العقبة للبناتاحيائينور الهدى محمود فليح غنام2107222042111082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار413.068.83ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الواحد حمد فجر2108222052175014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.081.83اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء خضر شرشاب معيوف2109222022413013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.079.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيطيبه منديل حسين نجدي2110292022078074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار461.076.83اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعباس جمال امين لطيف2111222051072015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.075.83ثانوية النور للبناتادبيرقيه عبد السادة عويد فرج2112292022093053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.075.33ثانوية صفية للبناتادبيهدى سعد جبر خالوي2113292022084045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.072.33اعدادية الحمار للبنينادبيعلي عوده حميد حنون2114222021044012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار424.070.67اعدادية المختار للبنينادبيعلي احمد جميل مشرف2115222021047082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار398.066.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى صاحب نعمة عليوي2116292022054064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار371.061.83اعدادية الشباب للبنينادبيحسين عزيز نصار عكار2117222021033013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار399.066.50ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيرقيه عبد الرضا فرهود شخير2118222042232010

كلية اآلداب/جامعة ذي قار441.073.50اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه رشيد سوادي صالح2119222042150043

كلية اآلداب/جامعة ذي قار364.060.67اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلمدار محمد خضر صالح2120172041121027

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار446.063.71ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيطاهر عادي عويز صحين2121221941271010

كلية الطب/جامعة كركوك603.0100.50اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيبكر احمد خلف محمد2122202041048040

كلية الطب/جامعة كركوك598.099.67اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياالء راجي تاجر عبدهللا2123202042282296

كلية الطب/جامعة كركوك596.099.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتقى خالد جمال جاسم2124312042047052

كلية الطب/جامعة كركوك591.098.50كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيسولين بختيار جميل صالح2125202042331118

كلية الطب/جامعة كركوك591.098.50ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيهه لويست سعد هللا ابراهيم همزه2126202041314027

كلية الطب/جامعة كركوك591.098.50دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيشاه جوان عبد القادر كريم مولود2127202042334190

كلية الطب/جامعة كركوك590.098.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيشهد سرمد فارس جاسم2128202042106042

كلية الطب/جامعة كركوك590.098.33عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيسيف حسين علي محمد2129202041259105

كلية الطب/جامعة كركوك589.198.18ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد كاوه احمد حميد2130202041050082

كلية الطب/جامعة كركوك589.098.17دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيمحمد غازي محمود عبد القادر2131202041304115

كلية الطب/جامعة كركوك589.098.17اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد عزام احمد ابراهيم2132202041020004

كلية طب االسنان/جامعة كركوك595.099.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزبيده عباس ابراهيم نصيف2133202042131004

كلية طب االسنان/جامعة كركوك584.097.33ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيجنه نور الدين بايز رسول2134202042344081

كلية طب االسنان/جامعة كركوك583.097.17ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان اوات كاكه خان كوخه2135202042382012

كلية طب االسنان/جامعة كركوك583.097.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيولدان عمار فاضل عباس2136202042180140

كلية طب االسنان/جامعة كركوك583.097.17اعدادية الحجرات للبناتاحيائيغسق سالم عبد الكريم خليل2137212042109067

كلية طب االسنان/جامعة كركوك583.097.17ثانوية بردى للبنيناحيائيعبد الرحمن قيس حسن مجيد2138212041229043

كلية طب االسنان/جامعة كركوك583.097.17اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمرتضى طالب عباس سمين2139202041048176

كلية طب االسنان/جامعة كركوك583.097.17ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيديرين دلشاد رسول محمد امين2140202042344101

كلية طب االسنان/جامعة كركوك582.697.10ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب فاضل جمعه جاسم2141202042116032

كلية الصيدلة/جامعة كركوك591.098.50دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيعلي حسين عبد الفتاح حميد2142202041303126

102 من 63صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2020-2019لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة كركوك590.098.33اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسمر ماجد خلف حسن2143202042138067

كلية الصيدلة/جامعة كركوك588.098.00ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيعبير عبد الكريم مشعل محمد2144192042148022

كلية الصيدلة/جامعة كركوك588.098.00دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائينور صمد محمد بابير2145202042334269

كلية الصيدلة/جامعة كركوك587.097.83ثانوية الشهباء للبناتاحيائيعبير سعد لطيف محمد2146202042106047

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.097.67ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبانه رزكار محمد صالح عمر2147202042344060

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.097.67ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيسلمى سمير فتاح عباس2148202042175017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.097.33اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيانعام شامل محمود سليمان2149202042124027

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.097.33تركماني- ثانوية ئولكر للبنات احيائيايه فاروق فائق رفيق2150202042394006

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.097.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار عبد هللا جمعه عبد هللا2151202042144062

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.097.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنان حسين عبد محمد2152202042144024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك513.085.50اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعلي حسين علي مصطفى2153202051017023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك455.075.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعباس صدام حسين كريم2154202051030024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك550.091.67اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد حبيب جاسم شجر2155202051003033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك546.091.00اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسن جمعه تبينه بديوي2156222051302020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك546.091.00ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيمؤمل حسن كاظم يوسف2157222051266020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك545.090.83اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا سعد فاضل حسون2158212051002049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.090.67اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيرسول علي عكار جوده2159262051023019

كلية العلوم/جامعة كركوك533.088.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد ثامر مدحت عبد الواحد2160202041005003

كلية العلوم/جامعة كركوك530.088.33دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينتطبيقيمحمد اراس رضا حسين2161202051302058

كلية العلوم/جامعة كركوك527.087.83الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتاحيائيمنال علي محمد شريف2162202042338038

كلية العلوم/جامعة كركوك502.083.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيضحى مازن حمد ناصر2163202042102047

كلية العلوم/جامعة كركوك497.082.83اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيدانيا فالح قادر ناصر2164202052345017

كلية العلوم/جامعة كركوك495.082.50دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات تطبيقيهازه برهان رشيد عبد هللا2165202052334057

كلية العلوم/جامعة كركوك486.081.00اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيشعيب محمود كسرى جاسم2166202051262039

كلية العلوم/جامعة كركوك483.080.50دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيبافيل هيمن احمد محمد2167202051304014

كلية العلوم/جامعة كركوك480.080.00ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقينوره سروان حميد امين2168202052257004

كلية العلوم/جامعة كركوك459.076.50كردية- ثانوية جرمو للبنات تطبيقيشنو سردار عمر حمه رشيد2169202052337008

كلية العلوم/جامعة كركوك458.076.33ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيرؤيا طالب جالل اسماعيل2170202052175013

كلية العلوم/جامعة كركوك445.074.17ثانوية الشروق للبناتتطبيقياستبرق حسين علي حسين2171202052149001

كلية العلوم/جامعة كركوك433.072.17اعدادية داقوق للبنينتطبيقياسحاق علي نجم اسماعيل2172202051017005

كلية العلوم/جامعة كركوك433.072.17ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيطه محمد ستار صابر2173202051008013

كلية العلوم/جامعة كركوك422.070.33دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيبافيل فرهاد حسن محمد2174202051304013

كلية العلوم/جامعة كركوك421.070.17ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيطه عباس عبد نوفان2175202051067010

كلية العلوم/جامعة كركوك418.069.67ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيايمان ناظم عطيه حسين2176202052130002
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كلية العلوم/جامعة كركوك418.069.67ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيدنيا عدنان حسن احمد2177202052130007

كلية العلوم/جامعة كركوك413.068.83اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعميد ناجي علي عزو2178202051003051

كلية العلوم/جامعة كركوك407.067.83اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا محمد قاسم كريم2179202051307008

كلية العلوم/جامعة كركوك406.067.67عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقييوسف محمد غريب احمد2180202051259273

كلية العلوم/جامعة كركوك404.067.33اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمحمد جواد حيدر علي جمعه2181202051262079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك439.073.17ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيشيماء محمد محمد صالح رضا2182202042168028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك374.062.33ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيرسل عبد السالم زبار جوهان2183202052134021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.074.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيداود سليمان داود زين الدين2184202041011023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.073.83كردية- ثانوية شوان المختلطة احيائيهه لمه ت رؤوف شيخه عثمان2185202041362014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.071.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيآيالف نصير محمود امين2186202042154003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك412.068.67كردية- ثانوية كلور المختلطة ادبيبيشه نك صباح عمر حسن2187202021360003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك407.067.83ثانوية الفاروق المختلطةادبياحمد عبد اسماعيل عبد هللا2188202021201002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406.067.67اعدادية الواسطي للبنينادبيمصطفى ثائر جمعه باوخان2189202021079036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402.067.00ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيخليل ابراهيم محمد ناصر2190202021062016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك397.066.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب شيروان علي عرب2191202022144026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك388.064.67اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد شجاع ضاري صبح2192202051006053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك387.064.50اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد علي عواد حمود2193202021011002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.063.00ثانوية كونل للبناتادبيرنا عطية خضير احمد2194202022113021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك362.060.33اعدادية حديثة للبنينادبيمحمد نبيل عبد القهار عبيد2195192021019032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك360.060.00دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينتطبيقيادريس محمد صابر حمه باش2196202051302014

كلية التمريض/جامعة كركوك577.096.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيجعفر عبد هللا بالل محيميد2197212041010021

كلية التمريض/جامعة كركوك569.094.83ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي شهاب احمد جمعة2198202041013048

كلية التمريض/جامعة كركوك567.094.50ثانوية عدن للبنيناحيائييوسف جاسم احمد شاهر2199202041084083

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك568.094.67عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمحمد عبد الكريم علي نصيف2200202041259266

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك445.074.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيجالل عطا هللا صالح محمد2201202041007017

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك420.070.00ثانوية عدن للبنيناحيائيمقدم رائد احمد خلف2202202041084078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.071.17تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات تطبيقيدنيا خليل مردان سليم2203202052396004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك402.067.00دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيابراهيم نجم الدين قادر محمد صالح2204202041302019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك384.064.00ثانوية سروة للبناتاحيائيمنار احمد نوري عبد الغني2205202042152020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك374.062.33ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيسرمد جمال محمود عبد هللا2206202051309010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك401.066.83ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيفهد هاشم احمد خنجر2207202041261061

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك398.066.33اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الكريم مطر احمد خلف2208202041019033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك397.066.17ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيعلي محمد مشير جالل2209202041257019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك393.065.50ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةاحيائيمحمد حسو علي رضا2210202041370007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك480.080.00ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد مهند قاسم محمد2211172041068063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك465.077.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء نجم الدين عز الدين عثمان2212202042344036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.076.00ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه كامران عبد هللا حمد امين2213202042348021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.074.17ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيعائشه نهاد كريم حسن2214202052125009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك386.064.33ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينتطبيقيضياء الدين جمال محمد حسن2215202051266008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك372.062.00عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيلؤي هادي يوسف علي2216202051259178

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.080.17اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير عبد هللا حسين2217202051001077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.060.86تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين تطبيقياياد جودت عمر محمود2218201951391009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك412.068.67ثانوية همسة للبناتادبيفيان هيثم احمد حمه كريم2219202022157026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك386.064.33ثانوية همسة للبناتادبياية هيثم احمد حمة  كريم2220202022157004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك366.061.00ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيباسم نجم عبد هللا رجب2221202021200001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.060.67كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبينورا انور شكور رشيد2222202022364020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.060.50ثانوية روناكي للبنينادبيصادق جوهر محمود محمد2223322021048005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.060.17اعداديه الرواد  للبنينادبيبسام فاضل خلف خليل2224202021022013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.085.00 اذار للبنات11اعدادية ادبيتبارك ناظم كاظم رشيد2225202022136002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك466.077.67ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيهود موسى وناس غريب2226232021193016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك419.069.83اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر هادي صبري كاطع2227262021046023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك419.069.83ثانوية هلمات للبنينادبيعلي خالد احمد حسين2228312021006011

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك386.064.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهره نوري زيدان خلف2229182042231028

كلية الطب/جامعة واسط592.098.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيحنين ماجد عبد هللا مظلوم2230262042086048

كلية الطب/جامعة واسط591.098.50ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء ضياء عبد الجليل حوار2231262042250105

كلية الطب/جامعة واسط591.098.50اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد هللا اركان ماجد كاظم2232262041022081

كلية الطب/جامعة واسط591.098.50اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيغفران تركي فرحان حرامي2233262042108077

كلية الطب/جامعة واسط588.098.00اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب عباس حسين عبره2234262042078041

كلية الطب/جامعة واسط585.097.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب كريم رحيم كاظم2235262042086105

كلية الطب/جامعة واسط585.097.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكرار قاسم شهاب ساهي2236262041011145

كلية الطب/جامعة واسط585.097.50اعدادية التحرير  للبنيناحيائيحسنين سعد عبد الصاحب سلطان2237262041002019

كلية الطب/جامعة واسط584.097.33اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين موحان شكبان2238262041048080

كلية الطب/جامعة واسط584.097.33اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد عصام رزوقي مهدي2239262041012138

كلية طب االسنان/جامعة واسط582.097.00اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد ستار جبر عبد الحسين2240262041005007

كلية طب االسنان/جامعة واسط582.097.00اعدادية الغدير للبناتاحيائياسراء فرحان لفته زاير2241262042086005

كلية طب االسنان/جامعة واسط582.097.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب نذير شريف جاسم2242142042074081

كلية طب االسنان/جامعة واسط581.096.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه حسن فالح هادي2243262042102106

كلية طب االسنان/جامعة واسط581.096.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيروان هادي عبود علي2244252042062475
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كلية طب االسنان/جامعة واسط580.096.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفخرية داود سلمان فارس2245212042102129

كلية طب االسنان/جامعة واسط580.096.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عزيز وجعان علي2246262042088134

كلية طب االسنان/جامعة واسط580.096.67اعدادية الحي للبناتاحيائيآيه حيدر عبد الواحد جابر2247262042107009

كلية طب االسنان/جامعة واسط579.096.50اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحيدر احمد والي مسعود2248212041272084

كلية العلوم/جامعة واسط515.085.83اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن غالب علوش كاظم2249282051022019

كلية العلوم/جامعة واسط504.084.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي جبار ناصر حسين2250262041001119

كلية العلوم/جامعة واسط484.080.67ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيضحى ابراهيم فضيل عنبر2251222042301033

كلية العلوم/جامعة واسط484.080.67اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء صالح خضير بدعي2252262042102030

كلية العلوم/جامعة واسط428.071.33اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي جعفر اسماعيل فالح2253282051006078

كلية العلوم/جامعة واسط404.067.33اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمنتظر محمد وهاب سالم2254262051209192

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط393.065.50اعدادية الغدير للبناتتطبيقياسراء نصيف جاسم جابر2255262052086002

كلية القانون/جامعة واسط436.072.67اعدادية النعمانية للبناتادبيهبه جاسم عبيد مطير2256262022087048

كلية القانون/جامعة واسط424.070.67اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي هادي دريب رخيص2257262021047145

كلية القانون/جامعة واسط424.070.67ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبينور الهدى صدام حسين عبد2258262022076023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط412.068.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيرقيه ناجي صباح عمران2259262022112011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.067.83اعدادية اليسر للبناتادبيمنار كاظم سائب أمانة2260262022109035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط384.064.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى سليم محمد حمد2261262021015095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.063.00اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب فالح مهدي مانع2262262022084018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط439.073.17اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء رياض رهيف دحام2263262042107072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528.088.00اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب عماد الماز سهيل2264262022084017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.085.00اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي حداوي فارس مطلك2265262021044033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.080.67اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسين يونس مزهر سلمان2266262021044015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.078.67اعدادية شرف الدين للبنينادبيسجاد حسين حاتم سلطان2267262021044024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.078.67اعدادية حلب للبنينادبيربيع حمزه طه سعيد2268262021013052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.078.17اعدادية حلب للبنينادبيلطيف كريم ديبس دوران2269262021013135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.078.17اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين كريم عيفان محيسن2270142021048029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.077.83ثانوية الفالح المختلطةادبيعلي صالح مهدي عبيس2271232021198016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.077.00اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيايمان سعيد عباس بلي2272262022084002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.076.67اعدادية االحرار للبنينادبيمصحب هزاع غازي صياح2273262021018045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.075.83اعدادية النجاح للبنينادبيعلي رحيم موسى علي2274222021067037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.074.33اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد ستار جبار شبيب2275142021048086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.073.83ثانوية التاميم للبناتادبيمريم كامل اليذ رشيح2276262022101027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.073.67ثانوية البهجة المختلطةادبيمروه حسين العيبي صالح2277262022167009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط406.067.67اعدادية الصفا للبناتادبيميساء حاكم زيدان جابر2278262022085018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط404.067.33ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيكرار عباس عبود فرج2279262041205077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط403.067.17اعدادية الكرامة للبنينادبيحيدر حسن جابر غافل2280262021004022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.065.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين حمزة حسين معيوف2281262021047044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.064.33اعدادية حامل اللواء المختلطةادبييوسف محمود راضي كنيوي2282262021155041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط368.061.33اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد باقر نعيم حميد جحيش2283262021005067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط362.060.33ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيهيبه عمران حمود غركان2284262022123047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط362.060.33اعدادية الموفقية للبناتادبيوفاء خلف هندي جبيل2285262022093076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط361.060.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيهشام عباس غاوي يونس2286262021047207

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط361.060.17اعدادية الميمون للبنينادبيعباس حسين كريدي صحن2287262021033025

كلية اآلداب/جامعة واسط363.060.50ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي داخل شمير نجم2288162041355087

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط428.071.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور بدر راضي سلومي2289262042120230

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط390.065.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمسار صالح جواد كاظم2290262042112028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط381.063.50ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء حمد كامل كيتب2291262042077011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط381.063.50اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيغفران حسين حسن حمادي2292262042111041

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط361.060.17اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيكرار كريم مراد كاظم2293262021200058

كلية الطب/جامعة ميسان591.098.50ثانوية النضال للبناتاحيائيام البنين باسم كاظم حسن2294282042050010

كلية الطب/جامعة ميسان588.098.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمصطفى حامد تركي زهيان2295282041151279

كلية الطب/جامعة ميسان586.097.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه رشدي عبد الصاحب داغر2296282042068082

كلية الطب/جامعة ميسان585.097.50الخارجياتاحيائيغفران غانم حكمت حمزه2297272042401118

كلية الطب/جامعة ميسان584.097.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك لؤي علي حسين2298212042138031

كلية الطب/جامعة ميسان584.097.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيمروه عبد الباري فاضل جبر2299232042089113

كلية الطب/جامعة ميسان584.097.33ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيحوراء عادل حسين حسن2300222042175055

كلية الطب/جامعة ميسان584.097.33ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائياسيل سامي كريم شياع2301212042235001

كلية الطب/جامعة ميسان584.097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه رائد حسين كاظم2302252042100034

كلية الطب/جامعة ميسان584.097.33ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين باسم سعدي عبيد2303262041054011

كلية الطب/جامعة ميسان584.097.33اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عدنان جبار محيسن2304282042055059

كلية الطب/جامعة ميسان584.097.33اعدادية الدور للبنيناحيائييوسف عبد الحميد مظفر جاسم2305182041003059

كلية الطب/جامعة ميسان583.097.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد فرحان خلباص2306262042132081

كلية الطب/جامعة ميسان583.097.17ثانوية غرناطة للبناتاحيائيطيبه شامل جكليت عبود2307282042074034

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.097.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات عقيل حاتم خضير2308272042056038

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.197.02ثانوية المتميزاتاحيائييقين قاسم غالي مشحوت2309282042079054

كلية طب االسنان/جامعة ميسان581.096.83ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيليلى مطشر مجدي منوخ2310112042218066

كلية طب االسنان/جامعة ميسان581.096.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي فرج عوده حسن2311282041001073

كلية طب االسنان/جامعة ميسان581.096.83ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي عمار عبد الجبار حسين2312282041032019

102 من 68صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2020-2019لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة ميسان581.096.83ثانوية االصالة للبناتاحيائينور الهدى عدي عبد الزهره جناني2313282042051098

كلية طب االسنان/جامعة ميسان580.196.68اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسن اياد حسن محمد امين2314172041011046

كلية طب االسنان/جامعة ميسان580.096.67اعدادية االمل للبناتاحيائيرسل هادي محمد حبيب2315192042195036

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.097.50اعدادية العمارة للبناتاحيائيسارة مهدي محمد محيسن2316282042059084

كلية الصيدلة/جامعة ميسان583.097.17االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد غازي بدير عبد هللا2317172041007019

كلية الصيدلة/جامعة ميسان582.097.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيتبارك حيدر حسين انبيت2318282042190038

كلية الصيدلة/جامعة ميسان582.097.00ثانوية بطلة كربالءاحيائيزهراء كريم سعيد عبيد2319282042052050

كلية الصيدلة/جامعة ميسان582.097.00ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرانيا اياد محمد عبدهللا2320172042382013

كلية الصيدلة/جامعة ميسان581.096.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسنين كاظم صابر صكبان2321282041001030

كلية الصيدلة/جامعة ميسان581.096.83اعدادية الماثر للبناتاحيائيحوراء امجد حمود جودة2322152042051043

كلية الصيدلة/جامعة ميسان581.096.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى عباس نجم عبد2323252041150382

كلية الصيدلة/جامعة ميسان581.096.83ثانوية الفياض للبنيناحيائيعالء حسن محمد عطا هللا2324182041145021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان513.085.50ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمهدي حاتم طالب احمد2325282051007044

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان560.093.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الرضا يونس2326282051001133

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان556.092.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء حبيب عبد داخل2327282052068038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان556.092.67اعدادية كميت للبنينتطبيقيموسى عباس كريم جبر2328282051015064

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان552.092.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم ابراهيم كبيان2329282051151045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان551.091.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعبد الكريم عالء عبد ياسين2330282051008059

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان551.091.83ثانوية الفرات للبناتتطبيقيغدير جبار علوان ربيط2331282052060048

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان551.091.83ثانوية خولة للبناتتطبيقيمريم رحيم حمد جبر2332282052083041

كلية العلوم/جامعة ميسان495.082.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم خضير عبد العباس عبود2333122042107195

كلية العلوم/جامعة ميسان493.082.17اعدادية البيان للبناتاحيائيأديان جمال حسن مخرب2334282042078004

كلية العلوم/جامعة ميسان483.080.50اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسن فاخر حلو حسين2335282051011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان367.061.17ثانوية الميمونة للبناتادبيفاطمه حمد حاشوش حاظر2336282022073047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان360.060.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك سالم محمد جعفر2337282022055008

كلية التربية/جامعة ميسان444.074.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حسين رحيم سبهان2338282022055034

كلية التربية/جامعة ميسان442.073.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير فيصل علي2339282051151668

كلية التربية/جامعة ميسان439.073.17اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمرتضى جبار كريم دوالب2340282041151266

كلية التربية/جامعة ميسان426.071.00ثانوية دجلة للبنينادبيباقر اسعد دريول حوشي2341282021012011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.083.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبينرجس تحسين خالد عكله2342282022055107

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.073.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكرار فالح مطر هاشم2343282021151219

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.069.50ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء كريم عاتي فنجان2344282022095032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.066.50ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب ريسان عمر هوير2345282022088030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.062.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد احمد جمعه سيالن2346282051151312
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.062.00ثانوية خولة للبناتتطبيقيسجى علي سلطان حسن2347282052083026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.061.67اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيشمس تحسين جبار داود2348142042136039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.061.67اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء رحيم حيدر محمد2349282052063031

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.066.67اعدادية االرشاد للبنينادبيكرار رحيم شامخ موزان2350282021101028

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.061.00اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيمحمد جبر حسوني جالب2351222051029012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.060.17ثانوية النضال للبناتادبيهبه سالم جريو عيسى2352282022050077

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.060.00اعدادية التحرير للبنينادبيأحمد شاكر عبد سعد2353282021004006

كلية الطب/جامعة المثنى594.099.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسن علي حسين بريج2354292041031008

كلية الطب/جامعة المثنى585.097.50ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور الهدى حيدر عليوي جاسم2355222042185122

كلية الطب/جامعة المثنى585.097.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء مشتاق طالب محمد حسين2356292042094009

كلية الطب/جامعة المثنى584.297.37ثانوية المتميزاتاحيائيزينب فوزي هاشم قاسم2357142042094077

كلية الطب/جامعة المثنى584.097.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيبان اثير عبد الرسول حسين2358292042052046

كلية طب االسنان/جامعة المثنى583.097.17ثانوية الرواد للبنيناحيائيفؤاد هيالن كريم حميد2359122041024018

كلية طب االسنان/جامعة المثنى582.097.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيشمس الوالية قحطان كامل فيصل2360292042052177

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.096.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيمجتبى هيثم طعمه سلطان2361122041025074

كلية طب االسنان/جامعة المثنى581.096.83ثانوية الرواد للبنيناحيائياحمد جاسم حسين جاسم2362122041024001

كلية طب االسنان/جامعة المثنى580.096.67اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي كريم مشكور خاجي2363242041063054

كلية الصيدلة/جامعة المثنى582.097.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيتهاني عجمي فنجان وناس2364292042069015

كلية الصيدلة/جامعة المثنى582.097.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيموسى صالح مهدي صالح2365292041003290

كلية الصيدلة/جامعة المثنى581.096.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عباس جار هللا2366252042096240

كلية الصيدلة/جامعة المثنى581.096.83اعدادية القرطبي للبنيناحيائيصالح هادي خلف سليم2367212041054060

قسم االتصاالت وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة المثنى467.077.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي سعد وافي عبد2368292051026118

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى536.089.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب سالم سعيد نجم2369292042085089

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى527.087.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عاشور طعيمه2370282051151671

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى523.087.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد فاضل ساهي علوان2371292041007143

كلية العلوم/جامعة المثنى489.081.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائياشراق جبر حايس محمد2372292042051012

كلية العلوم/جامعة المثنى477.079.50اعدادية الرميثة للبنيناحيائيامير كاظم نجم عبد2373292041002019

كلية العلوم/جامعة المثنى426.071.00اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد فيصل كامل ثجيل2374292051002044

كلية العلوم/جامعة المثنى405.067.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبد جاسم2375292051026162

كلية العلوم/جامعة المثنى402.067.00ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحامد عبد هللا عبادي سدخان2376292051016012

كلية العلوم/جامعة المثنى389.064.83اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيخزعل خلف صالح جساب2377292051005032

كلية العلوم/جامعة المثنى388.064.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين علي محسن جواد2378292051026197

كلية العلوم/جامعة المثنى381.063.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد الجواد محسن عبد علي2379292051026146

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى436.072.67ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعامر عائد ابو الهيل حمزة2380292041105015
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى368.061.33ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيقصي الزم محسن دنيف2381222051364097

كلية القانون/جامعة المثنى457.076.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين قصي حمزه عنون2382292042051045

كلية القانون/جامعة المثنى456.076.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عابر سماري عطشان2383292042051168

كلية القانون/جامعة المثنى438.073.00اعدادية الثقلين للبنينادبيامير عباس حسن داخل2384292021009021

كلية القانون/جامعة المثنى390.065.00اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمرتضى شهاب جهير دليل2385292021021061

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى381.063.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمصطفى نصير إسماعيل نصيف2386142041015060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى388.064.67ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيخزعل حميد حسين خنفوس2387292021111006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى379.063.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمرتضى فاهم خلف تويه2388292021001153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى375.062.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيبنين شاكر فليح حسن2389292042062010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى372.062.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرسل اياد هادي كاظم2390292022078044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى370.061.67ثانوية الشذرات للبناتادبيرقيه عماد عبد الكافي شنين2391292022077016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى365.060.83اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى جواد عناد شوكه2392292021009138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى360.060.00اعدادية الثقلين للبنينادبيرياض جميل مجلي كنون2393292021009063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى428.071.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عزيز حسن محي2394292041007141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502.083.67الخارجياتادبيهند احمد عطشان محان2395292022401086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.082.50االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف هادي مديح مركب2396292041007374

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.082.50ثانوية صفية للبناتادبياسيل لطيف عامر كاطع2397292022084003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494.082.33ثانوية البسملة للبناتادبينرجس رحيم عظيم حسين2398292022069045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492.082.00اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد مسلم عبيد غازي2399292021010121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487.081.17اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد رحيم صواي عبيد2400292021009067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.079.83اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء كامل كريم مطرود2401292022050053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى478.079.67اعدادية االعتماد للبنينادبييعقوب يوسف تومان عبد الحسين2402292021010151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476.079.33اعدادية عين الحياة للبنينادبيوليد عزار جياد ميس2403292021014146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى470.078.33اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب كاظم سعد جياد2404292022050066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461.076.83ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيجمال كاظم عطية ارذيرذ2405292021111004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى460.076.67اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمحمد راهي عطية جبار2406292051100105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.075.17اعدادية فلسطين للبناتادبيختام رياض منصور وساك2407292022050029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى445.074.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيبشار سامي هالل محمد علي2408292021001021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.071.67اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسيف الدين علي ياسر حسين2409272021016079

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى456.065.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم جبار صالح شالكة2410291922054120

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى443.063.29اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيستار رحيم عبدالرضا عبود2411291951100076

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى416.069.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيذكرى لوفي جاسم عرموش2412292042054037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى407.067.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيوفاء كريم طعمه عبود2413292022060171

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى391.065.17الخارجياتادبيرجاء علي شاكر دهوش2414292022401029

102 من 71صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2020-2019لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى389.064.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبتول عبد الحسن عبد الكريم عبد العزيز2415292042057039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى383.063.83ثانويه المصابيح للبناتادبيزهراء حسن شريف جالي2416292022079021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى381.063.50اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي عزيز طعيمه حمزة2417292021021039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى381.063.50اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب كريم داخل عباس2418292022050067

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى380.063.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيام البنين حازم محمد عويز2419292042052028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى375.062.50ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيكريم ابراهيم بهلول هالسه2420292021110036

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى374.062.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر نزار حميد سعدون2421292021001064

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى368.061.33ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزهراء علي جواد عبد العالي2422292052071032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى365.060.83اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ستار هادي دلي2423222051302068

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى362.060.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيكرار رعد داشي كريم2424292051026139

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء566.094.33ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيفؤاد محمد قاسم علي2425182041033036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء408.068.00ثانوية المدينة المنورة المسائيةتطبيقيفاطمه علي عبد االمير ناجي2426182052342011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء434.072.33ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيمصطفى بهاء الدين مطلك احمد2427182041331035

كلية التربية/جامعة سامراء425.070.83اعدادية الزوراء للبناتاحيائيسرسام احمد صبار احمد2428182042162014

كلية التربية/جامعة سامراء423.070.50اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي جعفر علي محمد2429252021113021

كلية التربية/جامعة سامراء407.067.83اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا موسى كريم نعمه2430292021009083

كلية التربية/جامعة سامراء398.066.33ثانوية ذي قار للبناتاحيائينور عزيز خالص شحاذه2431182042233042

كلية التربية/جامعة سامراء392.065.33ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائياحمد عماش حسين علي2432182041283001

كلية التربية/جامعة سامراء391.065.17ثانوية ضرار بن االزور للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حسن عبد هللا2433182041113026

كلية التربية/جامعة سامراء382.063.67ثانوية الرافدين المختلطةاحيائياحمد اركان بيج ياس2434182041280003

كلية التربية/جامعة سامراء380.063.33اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمحمد حسن علوان عباس2435182041001023

كلية التربية/جامعة سامراء380.063.33اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيأمين صادق علي محمد2436252021113006

كلية التربية/جامعة سامراء379.063.17ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيفارس مخيف سعدون عليان2437182041351015

كلية التربية/جامعة سامراء370.061.67اعدادية عمورية للبناتتطبيقيثريه نجم عبد هللا علوان2438182052183016

كلية الطب/جامعة سومر586.097.67ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور الهدى صبار عويد جبير2439222042143343

كلية الطب/جامعة سومر585.097.50ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد قيس شعير خليف2440222041053081

كلية الطب/جامعة سومر584.097.33ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيجنات وسام ثامر سعدون2441222042113036

كلية الطب/جامعة سومر584.097.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب محسن عبيس عبد2442232042090107

كلية الطب/جامعة سومر584.097.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيبكر اكرم حامد حسين2443172041011035

كلية العلوم/جامعة سومر492.082.00اعدادية رملة للبناتاحيائيقبس سامي حنظل خضير2444222042115099

كلية العلوم/جامعة سومر486.081.00للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيعلي رزاق عواد ياسر2445222041079015

كلية العلوم/جامعة سومر432.072.00اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيعلي غالي جابر شناوه2446222051031039

كلية العلوم/جامعة سومر387.064.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهدي حسن بركات طاهر2447282051151824

كلية العلوم/جامعة سومر376.062.67ثانوية المنار االهلية للبناتتطبيقينور الهدى عزيز علي مطر2448222052438007
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر408.068.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيجمال ناصر هندوه تفيج2449162041094010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر367.061.17اعدادية الداخلية للبنينتطبيقياحمد محمد حمدان حميد2450102051033003

كلية القانون/جامعة سومر431.071.83اعدادية االطهار للبنيناحيائيمرتضى خلف صالح ازيرج2451222041034048

كلية القانون/جامعة سومر381.063.50اعدادية الشطرة للبناتادبياديان راجي ناشع مهاوش2452222022161001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر398.066.33اعدادية االمام للبنينادبيزين العابدين عامر عبد جاسم2453232021013012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر390.065.00ثانوية الميثاق للبنيناحيائينور احمد كاطع طوكان2454222042064030

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر391.065.17ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتتطبيقيافتخار ثامر صعيب هادي2455222052141001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر368.061.33اعدادية شمس االمل للبنينادبيحسين علي خزعل غالم2456222021374005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء501.083.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر عبد الكاظم مخيف2457232042153146

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء378.063.00ثانوية المدائن المختلطةاحيائيزهراء حسنين فاهم محيسن2458232042184007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء373.062.17الخارجياتاحيائياسراء حسن حبيب عباس2459232042401004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء367.061.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيراضي كاظم حنفاش لفلوف2460242041005061

كلية الطب/جامعة نينوى682.097.43ثانوية فايدة للبنيناحيائيسلمى محمد يونس احمد2461171942098018

كلية الطب/جامعة نينوى595.099.17اعدادية تلعفر للبنيناحيائيجاسم محمد عبد الجبار عباس2462172041118016

كلية الطب/جامعة نينوى590.098.33ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمهند فارس شيخو محمد علي2463312041070183

كلية الطب/جامعة نينوى589.098.17اعدادية تلعفر للبنيناحيائيبسام محمد حسين حسن2464172041118014

كلية الطب/جامعة نينوى588.098.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا فارس فالح حسن2465102041013080

كلية الطب/جامعة نينوى587.097.83اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد عدنان محمد سعيد عبد القادر2466172041118003

كلية الطب/جامعة نينوى586.097.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرحمه فارس كاظم محمد2467102042120042

كلية الطب/جامعة نينوى586.097.67دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائياحمد جالل مجيد قادر2468202041304012

كلية الطب/جامعة نينوى586.097.67ثانوية الجمهورية للبناتاحيائياطياف لطيف خليل رضا2469202042132007

كلية الطب/جامعة نينوى586.097.67اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد حسين علي كريم2470212041065100

كلية الطب/جامعة نينوى585.097.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد موفق رشيد حمودي2471172041007161

كلية الطب/جامعة نينوى585.097.50دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيالنه نوزاد صابر حسين2472202042334239

كلية الطب/جامعة نينوى585.097.50ثانوية دمشق للبنيناحيائيمحمود جمال حمادي عويد2473192041052024

كلية الطب/جامعة نينوى585.097.50ثانوية اجحلة للبنيناحيائيليلى ياسين علي ياسين2474172042043007

كلية الطب/جامعة نينوى585.097.50كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيدياري محمد توفيق حمه رضا2475202042331071

كلية الطب/جامعة نينوى584.297.37اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمة احمد حميد احمد2476172042294182

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينب طارق عبد الرزاق قادر2477212042091083

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد علي سليمان خلف2478172041104074

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمروه مظفر محمد رشيد2479202042132040

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور عبد الستار عبد الواحد عبد هللا2480172042357822

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد محمد امين حسن2481172041223006

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33اعدادية القيارة للبناتاحيائيموج علي احميد محمد2482172042242023
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كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيسرمد عبد الزهراء عسكر حسين2483202041001078

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33ثانوية الوفاء للبنيناحيائياشواق شهاب طاهر عجاج2484312042005002

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيحيدر علي بهجت جوهر2485202041051006

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهديل سامي بهنام يوسف2486112042073100

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياحمد عز الدين احمد حسين2487172041178006

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33اعدادية قره قوش للبنيناحيائييعقوب هيثم يعقوب يوسف2488172041069033

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمشرق خليل ابراهيم خليل2489182041151078

كلية الطب/جامعة نينوى584.097.33ثانوية مهد للبنيناحيائيمريم سعيد عبد هللا طه2490172042102013

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.097.17ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيتماره حامد محمود عبد العالي2491172042333004

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.097.17ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب أسوس نوري محمد2492202042346049

كلية الصيدلة/جامعة نينوى582.197.02اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيرضوان بسام شريف حسين2493172041350125

كلية الصيدلة/جامعة نينوى582.097.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمالك فارس محمد شيت2494172042289136

كلية الصيدلة/جامعة نينوى582.097.00ثانوية االزدهار للبناتاحيائياالء جواد محمد كوثر2495202042118024

كلية الصيدلة/جامعة نينوى582.097.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرسل فواز خير الدين امين2496172042330047

كلية الصيدلة/جامعة نينوى582.097.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائييوسف بشار سالم احمد2497172041020127

كلية الصيدلة/جامعة نينوى582.097.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور عمار محمد يونس امين2498172042298048

كلية الصيدلة/جامعة نينوى582.097.00ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسارة عرفان علي مردان رضا2499202042118084

كلية الصيدلة/جامعة نينوى582.097.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيغسق احمد عبد السالم عبد هللا2500312042047150

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى579.096.50ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينور زيد شمس الدين حمزه2501172042262093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى379.063.17اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعد عواد مرعي2502172051350276

كلية التمريض/جامعة نينوى546.091.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرؤى منذر شكري حسين2503172042274033

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.098.50ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيقدس مهدي كزار دعيمي2504102042221084

كلية الطب/جامعة الفلوجة586.097.67ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعبد الرحمن غانم سليم مجبل2505192041086012

كلية الطب/جامعة الفلوجة586.097.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيياس عامر ابراهيم عبيد2506192041011135

كلية الطب/جامعة الفلوجة586.097.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيغاده ضرغام محمود احمد2507212042094108

كلية الطب/جامعة الفلوجة586.097.67اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمهدي صالح حمادي علي2508192041009335

كلية الطب/جامعة الفلوجة586.097.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسندس ماجد حسين علي2509102042119053

كلية الطب/جامعة الفلوجة585.097.50اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيانس محمد علي حسين2510192041009057

كلية الطب/جامعة الفلوجة585.097.50ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم ثامر عبيد صكر2511112042067124

كلية الطب/جامعة الفلوجة585.097.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيسامي شامل سامي عواد2512192041114041

كلية الطب/جامعة الفلوجة584.297.37الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيتمام نافع عبد الغني حامد2513102041002050

كلية الطب/جامعة الفلوجة584.097.33ثانوية النهروان المختلطةاحيائيشهد ابراهيم محمد خلف2514212042213008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة574.095.67اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد فيصل صبحي راشد2515192041012053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.091.83اعدادية الخالدية للبناتاحيائينوره عبدالهادي احمد عبود2516192042185074

102 من 74صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2020-2019لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة509.084.83اعدادية النهضة للبناتاحيائينبأ فؤاد خلف عبد2517192042191127

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة507.084.50ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيسهى مبدر عراك دايح2518192042205017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة505.084.17اعدادية الخالدية للبناتاحيائيميعاد عامر محمد زيدان2519192042185069

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة450.075.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد حسين علي هيل2520102051009026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة431.071.83اعدادية الروابط للبناتتطبيقيفرح شاكر مشرف علي2521192052229033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة418.069.67اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيمنار حقي اسماعيل ابراهيم2522192052173010

كلية القانون/جامعة الفلوجة414.069.00اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمصطفى محمد جواد كاظم2523192021104030

كلية القانون/جامعة الفلوجة387.064.50اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيسارة عبد الستار حسن عواد2524192022204011

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة474.079.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي سليم دلي حسين2525232041054092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.075.33اعدادية االيمان للبنينادبياسامة طالب عبد السالم جاسم2526192021063006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة423.070.50اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد عامر عبود جاسم2527192021013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.063.17اعدادية األوفياء للبنينادبيمحمد حاتم شاكر حمود2528192021078048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.063.17اعدادية الفلوجة للبناتادبيسجى حسين حميد علي2529192022188023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة367.061.17اعدادية العرفان للبناتادبيميمونه حامد محمد نوار2530192022166037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة366.061.00أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيخالده ربيع وردي ابراهيم2531192042369104

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.098.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيجنان شهيد كاظم عبود2532252042062289

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.098.50الخارجيوناحيائيمحمد عبد االمير محمد علي هادي2533242041400096

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.098.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى عصام رزاق محمد2534252042100489

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية588.098.00ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر علي عتيق عطيه2535252041031227

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية587.097.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرؤى حيدر عباس هادي2536252042102012

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية585.097.50ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي موسى جواد كاظم2537252041031472

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية583.097.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك صباح سبهان محمد2538252042096102

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية582.097.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ عطا توفيق محيل2539202042189017

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية582.097.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايه احمد عبد علي محمد2540112042110011

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية581.096.83اعدادية الخالص للبنيناحيائيسجاد رافد فاضل كاظم2541212041002067

كلية التمريض/جامعة تلعفر563.093.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيفراس فاروق محمود حسين2542172041026103

كلية التمريض/جامعة تلعفر562.093.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائينذير عبد هللا سمير خليل2543172041348067

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر362.060.33اعدادية عوينات للبنيناحيائيعبد هللا ذياب عماش نويران2544172041111024

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.091.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقياحمد عباس عبد الباقي عبد الوهاب2545162051047005

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.090.50اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد مؤيد لفته حسين2546162051049010

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.092.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيرقيه سعيد مريعي محمد2547162052183016

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز552.892.13اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد احمد فائق كريم2548162051105044

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز552.092.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعبد الحميد حيدر حميد جبر2549162051083069

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز591.098.50اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمجتبى عبد الكريم قاسم حسن2550162051019080
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قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز580.096.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقياسراء عادل سالم خضير2551162052459002

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.095.17اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم كريم2552162051371216

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز571.095.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقييوسف رياض محمد أحمد2553162051006119

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز545.890.97اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعباس عبد الباري يونس خضر2554162051105023

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز525.087.50ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد سالم حاجم2555162051375010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية399.066.50اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيحسين علي عبودي حسن2556172051161004

كلية التربية/جامعة الحمدانية474.079.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينادبيمحمد صافي هيثم محمد صافي محمد طيب2557172021100002

كلية التربية/جامعة الحمدانية463.077.17ثانوية فايدة للبنينادبيبنيان عدنان جاسم محمد2558172021098004

كلية التربية/جامعة الحمدانية443.063.29اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعلي طه احمد خضر2559171941112039

كلية التربية/جامعة الحمدانية395.065.83اعدادية قره قوش للبنيناحيائيعلي غازي محمود عبد هللا2560172041069023

كلية التربية/جامعة الحمدانية390.065.00ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيشهد مصطفى يونس امين2561172042365011

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.098.50ثانوية النضال للبناتاحيائيافنان رائد خضير عبد الكاظم2562102042102003

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.098.33ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيرحمه حميد هادي نجم2563112042114039

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.098.33اعدادية البصرة للبناتاحيائينور نجاح جعفر رشيد2564112042109112

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية589.098.17ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيعلي محمد جميل عليوي2565112041035007

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية588.098.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم ناصر حسن محسن2566262042132206

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية583.497.23ثانوية المتميزاتاحيائيفرح محمد خالد كاظم2567112042113108

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية583.097.17اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائييقين عباس علي عباس2568152042054322

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية583.097.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسماح حميد مروح نهار2569102042120060

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية583.097.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه وليد عبود مطر2570262042120080

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية583.097.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد خالد علوان ناصر2571132042070151

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية583.097.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيسارة اسماعيل خليل اسماعيل2572192042188070

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.086.17اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد ثامر حمد مخلف2573102041026012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم516.086.00اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيرائد حسناوي جسام حسن2574102041032013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم512.085.33اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيموسى عبد الكاظم علوان كاظم2575112041006083

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم510.085.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الكاظم وادي خليفة2576262042120058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.083.67اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقيحيدر كريم عبيد راضي2577252051015006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم490.081.67اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد جبار قاسم حسون2578162051365180

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم446.074.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمة نصيف جاسم محمد2579102042109074

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم430.071.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيايمن وليد عبد الملك محمد2580102041020040

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت426.071.00اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمحمود احمد ثابت حامد2581132051024060

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت401.066.83اعدادية الرحمة للبناتاحيائيمنه هللا ضياء فالح خضير2582182042240040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.075.83ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيآمنه عبد السالم عوض سليم2583172042330003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.096.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا مهند احمد قاسم2584172042330078
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.095.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيايمن عبد الحكيم اسماعيل محمد2585172041026026

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.093.67ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيهدى حسين ابراهيم محمد2586172042335019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.097.50اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمصطفى محمد فوزي حسين2587172041080115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.097.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيرفيدة حاتم جاسم محمد2588312042001010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.097.17ثانوية الفرات للبناتاحيائيوالء طركي منديل رشيد2589192042147058

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.097.00ايمن- الخارجيات احيائيايمان اديب ابراهيم حمادي2590172042401015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.097.00اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعثمان علي محمد علي2591172041080065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.096.83اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييحيى محمود خليل ابراهيم2592172041350414

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.096.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيامنة عالء خليل ابراهيم2593172042290023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.096.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيارشد نايف حسن عبد هللا2594172041351112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.096.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمي فرات احمد قدو2595172042290179

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.096.50ثانوية الضحى للبناتاحيائياستبرق زياد طارق طه2596172042316006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.096.50اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا رائد جاسم محمد2597172041350204

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.096.50ثانوية العدالة للبنيناحيائينبأ رافع دحام حمد2598172042201006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.096.50اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياحمد نجم شمو مراد2599332041051003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.096.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدالل محمد صالح عبد هللا2600172042280046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.096.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن بشار محمود مصطفى2601172041008094

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.096.17ثانوية بحزاني للبناتاحيائينغم حكيم سالم عمر2602172042245061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.096.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار عباس احمد سليمان2603172042288225

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.096.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسارة سعد عائد خليل2604172042280072

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.096.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عدنان يحيى خليل2605172041011162

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.096.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيماهر طه احمد فتحي2606172041017162

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.096.00ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيمحمد علي حسين جميل2607202041261072

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.095.83ثانوية الحازم االهلية للبناتاحيائيشهد احمد خضير حسين2608172042383001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.095.83اعدادية الشموخ للبنيناحيائيحمود تايه زغير نهار2609192041053012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.095.83اعدادية الزهور للبناتاحيائياسيل معتز عز الدين صالح2610172042290019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.095.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبراء احمد محمد عبد2611172042289033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.095.67اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا عباس سعود كاظم2612212041013075

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.095.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفا بشير احمد سليمان2613312042047133

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.095.67ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم مروان احمد احمد2614172042327027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.095.67ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيغفران فوزي جواد حسين2615182042112026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.095.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيكنانه فتحي صالح علي2616172042284036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.095.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيخطاب احمد ياسين عبد هللا2617172041005025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.095.50ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيليث معيوف فتحي محمد2618172041104064
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.595.42ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الغني سلطان2619172042330033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.095.33اعدادية زمار للبنيناحيائيصكر ابراهيم احمد محمد2620172041103039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.095.33اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيهدى عارف خضر يونس2621172042297087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.095.33اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد حسين احمد عزيز2622172041009033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.095.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيمنار احمد عيسى سليمان2623172042237132

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.095.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحاب عادل احمد محمود2624172042357291

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.095.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياطياف سعد عبد هللا حمد2625312042063013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.095.00اعدادية سارية للبنيناحيائيحمزة عبد حنش صالح2626172041018061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.095.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الكريم فواز عبيد محيسن2627172041008203

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.094.83ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمد احمد محمد حسين2628172041038025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.094.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد بشار جاسم محمد2629172042288153

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.094.67اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهبه بشار محمود خضر2630172042231319

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.094.67اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد كمال يونس عبد الرحمن2631172041350038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.094.67اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمحمد محمود محمد احمد2632182041059037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.094.50ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه محمود حسين عثمان2633172042382008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.094.33اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد عز الدين شمس الدين مصطفى2634172041020100

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.094.33ثانوية كفري المختلطةاحيائياماني محمد عبد هللا حمود2635322042040001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.094.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الغني محمد شيت2636172041008312

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.094.33للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيرحاب اكرم صبري مصطفى2637332042043009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.094.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن علي محمد2638172041351658

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.094.17ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسراء صالح محمود خضير2639172042371019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.094.00ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائينبأ نبيل خليل عصمان2640172042319021

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.093.00ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيشادل سالم كفو خلو2641332041060020

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.091.83اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحسن مراد قري احمد2642172041059078

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.091.83ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعباس هاشم احمد مجيد2643172041068038

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.091.00اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائينعام رشو مجو خدر2644332042064017

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.086.17ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيباسمه عبدالرحمن نجرس عليوي2645172042362019

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.086.00اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيصفا حازم قاسم حسن2646172042251102

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.096.00ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيسهيلة عدنان علي محمد2647202042320019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.095.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى خالد بديوي عبد2648202042160057

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.095.67ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرايه صبري عبد الجبار طالع2649312042081059

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.395.55ثانوية العراق للمتميزيناحيائيايوب قتيبة عماد الدين احمد حمدي2650202041050021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.095.50دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائينغم نوري حكيم احمد2651202042334264

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.095.50اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعمر مثنى مجيد غني2652212041270040
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.095.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسين طالل موسى ابراهيم2653212041033023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.095.33اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيطيبه صالح غضبان خلف2654202042282174

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.095.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد فارس علي طه2655172041008351

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.095.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيسفيان طاهر عبد محمد2656202041007029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.095.00 نيسان للبنات9ثانوية احيائينوره يشار نجاة مصطفى2657202042101036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.094.83اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد احمد فتحي محمد2658172041005061

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.094.83اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد هللا حواس محمد دهاك2659172041112035

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.094.83اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيحسن جمعه حسن احمد2660202041002010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.094.67ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيأسراء عبد هللا غازي احمد2661202042344005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.094.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالرا ازاد محمد حمه شريف2662202042344169

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.094.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمناف محمد حسين عبيد2663172041008412

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.094.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد وحد الدين صفوك حسن2664172041351749

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.094.50دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيعباس احمد محمد وهاب2665202041303104

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.094.17دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيوليد صالح محمد رحمه هللا2666202041304143

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.094.17ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد طيفور شكور محمد2667182041381050

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.094.17ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي سالم محمد زين العابدين2668172041353043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.293.87ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا حسين2669202041050044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.093.83اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيزرقاء غسان مصطفى يعقوب2670202042282114

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.093.83ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء طالل حسن حسين2671182042244017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.093.67كردية- ثانوية جرمو للبنات احيائيشهله قادر نجم محمد2672202042337025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.093.67اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمالك جان فخري جالل2673202042180119

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.093.67ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيايه جاسم محمد علي2674312042081022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.893.63ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيكاني سامان حسن محمد2675202042116055

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.093.50دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيوسام عصام غائب شريف2676202041304142

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.093.33ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا محمد رضا محمد2677202042339002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.093.33اعدادية العاصفة للبنيناحيائيرشيد عبد هللا رشيد علي2678182041036028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.093.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفيان محمود اسماعيل عنيز2679172042264022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.093.17اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخدر مراد الياس احمد2680332041056026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.093.00اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمنتظر قاسم لطيف عبيد2681132041002097

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.093.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد باسم عبد الحق امانه2682202041001008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.093.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار عثمان عمر صالح2683202042340032

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.093.00عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيابراهيم كاظم محمد صالح2684202041259350

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.093.00دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيهاشم كامل محمد احمد2685202041304134

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.092.83اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد سعدون خلف حميد2686182041016093
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.090.00ثانوية االزدهار للبناتاحيائياسماء احمد خلف محمود2687202042118019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.096.67اعدادية الرحمة للبناتاحيائيمريم احمد محمد مخلف2688182042240037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.091.83اعدادية الرشد للبناتاحيائيرقيه جمعة عبد حنتاوي2689132042109025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.091.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد عبد احمد عويد2690172041005007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.090.50ثانوية العرفان للبناتاحيائيأيه علي خضر سلمان2691312042060002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.090.33ثانوية االمام علي للبنيناحيائيعمر زيدان صالح ياسين2692182041013010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.090.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد محمد2693172041015065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.089.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد سامي صالح2694172041351786

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.089.83اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيهادي خميس عمير عوده2695192041040088

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.089.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي محمود جاسم حميد2696102041013097

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.089.50ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا محمود سلمان حمد2697122041020092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.089.50ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعماد خديدا خدر ماجد2698332041069037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.089.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب سفيان محمد شهاب2699182042237032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.089.33ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائييوسف حسين كريم رستم2700182041135047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.089.17ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمصطفى لطيف صالح حسن2701182041033046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.089.00اعدادية بلد للبنيناحيائيمجتبى معلى فؤاد عبد الرزاق2702182041006130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.089.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيطيبه قيس توفيق مراد2703182042183106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.088.67ثانوية بحركة للبناتاحيائيمنار احمد سالم ابراهيم2704312042043028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.088.17ثانوية الريان للبناتاحيائيحنان مجيد صالح محمد2705182042250016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.088.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائييوسف احمد خلف محمد2706202041056050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.088.00اعدادية الخطيب للبنيناحيائييوسف احمد بدر حسين2707182041002116

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.088.00ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيامجد عدنان محمد عساف2708112041156024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.087.83اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد علي حسين علي2709172041020101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.087.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفهد احمد رياض عبد2710172041351587

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.087.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيياسر وعد حمادي علي2711172041351901

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.093.83ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيدانيه ايوب ابراهيم احمد2712202042132017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.093.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيبشرى هاشم محمد محمود2713182042182025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.092.67ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيتغريد موفق جاسم الياس2714172042238013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.092.50ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيخالد جمال غازى محمد2715202041094006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.092.33اعدادية الروافد للبناتاحيائيغصون اياد لطيف عبدهللا2716192042198059

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.092.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى فراس فرقد طه2717202042109077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.092.17اعدادية طوز للبناتاحيائيمالك محمد حيدر سمين2718182042181048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية499.083.17ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيليلى مازن عباس الياس2719172052236013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.070.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعقيل محمد ابراهيم يعقوب2720172041124091
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.057.71اعدادية اليرموك للبنينتطبيقييوسف محمد خليف علي2721171951003062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية362.060.33ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد وليد غانم مجيد2722172051223021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.059.83ثانوية التميز االهلية للبناتتطبيقينبأ معتز غانم محمد2723172052329001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية355.059.17اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيسعد عجيل صالح محمد2724172051144020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.059.00اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد صباح محمود محمد2725172041021004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.058.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزكي هيثم زكي رؤوف2726172041351282

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.058.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيرضوان صهيب عبدالرحمن احمد2727172041054004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.058.67اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيسعد نبيل سعيد ابراهيم2728202051262037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.058.33ثانوية بحزاني للبناتاحيائيهفين ياسر سيدو خدر2729172042245068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.058.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعثمان هشام عبد القادر عبد الغفور2730172051351389

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.058.00ثانوية فايدة للبنيناحيائيرمضان محسن احمد عبد هللا2731172041098014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.057.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى جمال داؤد سلمان2732172051351680

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.057.50ايسر- الخارجيات احيائينور قاسم ادريس عباس2733172042403141

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.056.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عاصم غانم اسماعيل2734172051351587

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.056.33ثانوية شايسته للبناتاحيائياالء بريع حمد عبد هللا2735312042039003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.056.17ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائييونس محمد دحام امين2736332041058011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.056.17ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيحيدر محمد حيدر بشار2737332041069013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.056.17ايسر- الخارجيات تطبيقينور صباح غانم جاسم2738172052403049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.056.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعثمان محمد نعمان محمد2739172051008067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.055.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبسمه محمد عباس علي2740172042232031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.054.83اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيساره عبد العزيز محمد سعيد2741332042040053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية306.051.00ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيجميل بركات ايزدين قاسم2742172041149012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية304.050.67أعدادية االمين للبنيناحيائيايمن وليد هاشم عبد هللا2743172041019008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية302.050.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحارث رصين عبد المجيب محمد رؤوف2744172041017046

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.059.83الخارجيون- الدراسة الكردية احيائينيشتمان لقمان عبدين عمر2745182042402002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.055.67اعدادية الراية المسائيةاحيائياكرم اسماعيل حماده مبارك2746192041341028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية333.055.50دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيمحمد مقداد عبد هللا امين2747202051304091

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.059.50اعدادية التحرير للبناتتطبيقياميمة فاضل مصطفى احمد2748172052296003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.056.83ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيحسام شاكر ابراهيم جار هللا2749172021366025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.053.33ايسر- الخارجيات احيائيفرح محمد ناصر حسين2750172042403110

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.057.67اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمهند صباح حسن محمد2751172041350390

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.053.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيسالم ياسر سالم محمد2752172021350073

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.052.67اعدادية النيل للبنينادبيحارث مثنى يونس حامد2753172021027011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.052.50ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيياسر عبد الوهاب احمد صالح2754172021362050
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.052.17ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيغفران محمود احمد عيسى2755172022371055

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.052.00اعدادية بحزاني للبنينادبيعلي حسين احمد زينل2756172021060008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.051.83ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيرغد شاكر جميل عبد2757172022371032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.051.50اعدادية الراية للبنينادبيعمر عادل غانم سعيد2758172021025037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.059.33اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد هللا حميد هاشم ابراهيم2759202021009047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.058.50اعدادية قونجه كول للبناتادبيزينب حسين محمد محي الدين2760202022148020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية346.057.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد محمد سهيل حسين2761202051005005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.056.83اعداديه الرواد  للبنينادبيحمزة عبد هللا محمود عارف2762202021022022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.055.50اعدادية الواسطي للبناتادبيوردة سامي مزهر صمهير2763202022102038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.051.33اعدادية الفرات للبنينادبيصباح باسل صباح مرعي2764202021007017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.056.00ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيايمن خلف ابراهيم علي2765202021251010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية351.058.50اعدادية االسحاقي للبناتادبيفاطمه حسين محمد عبد2766182022255014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.053.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيايه يحيى خليل ابراهيم2767182022347009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.099.17اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين عبد الواحد عبد الكاظم غازي2768232041054044

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.098.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء لؤي عبد االمير عبود2769252042062617

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.097.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحيدر عادل عويد حسوني2770242041013061

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.097.33ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى جالل جعفر عبد علي2771252041031707

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.097.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد دحام عواد فياض2772192041043030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.097.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبيداء عباس جابر عباس2773242042134041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.097.17اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب عدنان تعيب منكاش2774272042071043

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.097.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمقتدى فارس كاظم هاشم2775252041044490

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.097.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيليله القدر عالء زكي مظلوم2776242042092106

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.096.83اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد جمال مورد داود2777242041009123

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.096.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيضحى حسين كاظم ضيدان2778252042116062

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.096.67اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد فياض محمد2779252042056148

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.096.67ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيضحى باسم محمد حسن2780232042152020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.096.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمروه عماد خضير عباس2781252042170567

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.096.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنار علي رجب علي محمد علي2782252042100400

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.096.50اعدادية النضال للبنيناحيائيرسول صباح عمران موسى2783242041014022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي احسان فاضل سلمان2784252041045105

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33اعدادية أور للبناتاحيائيسلوى كاظم حمود برد2785222042154092

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرسل رحيم هادي وطن2786292042057101

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيأيات علي كريم دهش2787242042220010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد عبدالعباس2788252042057025
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد طاهر عبد القادر عبو2789172041178092

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيشيماء جواد نعيمه دويح2790262042086122

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيابتهال رحمن جمعه جريان2791232042120005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17اعدادية الحسين للبنيناحيائيعباس كامل حنين نجم2792262041028061

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17ثانوية المتميزيناحيائيضياء علي ضياء كاظم2793252041035031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ محمد عبد االمير فهد2794252042101215

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحنين علي حميد ابراهيم2795272042063041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينبأ حسين علي عزال2796212042099124

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17ثانوية االقصى للبناتاحيائيفاطمة نجم عبد عباس2797282042071024

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.095.83اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي حسين علول عليوي2798222041033095

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.086.33اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين مزهر2799272041036038

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.084.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيياسر ليث عبد االمير كريم2800252041044516

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.082.00ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعلي حامد شمران بو يدر2801232051257084

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.081.00ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزينب مهدي حمود عناد2802162052152045

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.064.50اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزهراء يوسف جبير حمزه2803272052062015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.061.83اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعلي مصطفى ناجي عبد2804182051085028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.061.33اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعلي راضي جبار علي2805162041044015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.061.17دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيآدم نور الدين عارف عبد هللا2806202041302007

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.093.17اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي حسين رسن عطيه2807242041009094

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.093.17اعدادية عفك للبنيناحيائيقاسم محمود حلواص مهوس2808242041011056

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.093.00ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيحماد خشان طالب حميدي2809232041186010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.092.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيكاظم عدنان جاسم لفته2810112041164005

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.092.33ثانوية اآلمال للبناتاحيائيسكينه مشتاق حسن علي2811232042118041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.092.17ثانوية العفاف للبناتاحيائيرسل عبد الزهره تركي عطيوي2812242042130052

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.091.83اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيكرار رضا عبد اليمه كاظم2813272041153112

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.090.83ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيمرتضى عالء عباس علي2814232041288032

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.090.33ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسين راضي عبد الحمزه رحيم2815232041185013

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.090.33ثانوية سيناء المختلطةاحيائيميثم حميد جاسم حمود2816232041206016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.098.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي عبد الحسين حمدوش2817252042062716

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.097.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار هادي شمخي جبر2818222042117061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.097.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيطيبه حامد جاسم سلطان2819252042101146

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.096.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه خالد حمزه حرز2820242042120222

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.096.83اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين باسم حسين علي2821262041033030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.096.67اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمنتظر صالح جابر صالح2822242041207171
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.096.67الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنيناحيائيمؤمل فرحان ناجي عايز2823242041031028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.096.67ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيساره فاضل سلمان جاسم2824252042095072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.096.50اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيانهار مهدي قاب سلمان2825252042089014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.096.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل حيدر حسين عبد2826252042096153

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.096.50اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب رحيم سلمان حسن2827252042083076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.096.50اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي محمد نعمان نايف2828232041017106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسرمد حسام حسن عبد2829252041044202

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عامر حسين غالي2830252041044297

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيسجى داخل حمزه محسن2831252042055058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد عالء حسين جاسم2832242042114172

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.096.33ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور الهدى عباس زوير سريع2833222042175257

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبتول شاكر كاظم عبد2834272042064024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرؤى قائد حسن محمود2835252042170199

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.096.17ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيغدير علي عبد الهادي جاسم2836242042169057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.096.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عدي رحيم جاسم2837252042062582

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.096.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعلياء هاتف عبد الكاظم فزاع2838252042096355

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.096.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسن علي كاظم فرحان2839252041151034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.096.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيسما حازم طعمة محمد2840222042161086

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.096.00اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعباس لفته جابر حاجم2841272041004043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.096.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب محمد مجيد شمران2842252042070120

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.096.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى منير محمد جبر2843252042170636

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.096.00اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياستبرق باسم كبران جاسم2844252042170007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.095.83اعدادية السرور للبناتاحيائيديار ضياء عبد داخل2845242042085022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.095.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسراء خالد حبيب حسن2846252042170011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.095.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيتبارك نعيم غضبان صيهود2847252042053016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.095.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حيدر مسلم كاظم2848252042100165

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.095.83اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحسن جبير شلوح2849242042149102

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.095.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة احمد جابر علو2850292042056116

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.095.67اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيفلورا حسين جبار مجيد2851272042072054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.095.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينبأ ثائر يوسف عبد مسلم2852252042070195

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.095.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك نعمان حبيب محمد2853242042114067

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.095.50اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه كريم حاتم حسين2854252042059680

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.095.50اعدادية خولة للبناتاحيائيرقيه صالح حسن جواد2855242042116021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.095.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم صادق كاظم جوده2856252041200126
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.095.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي حمزه حنون2857252041207058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.095.50ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزين العابدين مهدي عمران جحيف2858232041205011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.095.33ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمسلم عدنان عطيه حلو2859222041053175

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.095.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى رياض عباس محمد صالح2860252041200133

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.095.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيكوثر لطيف عباس سعد2861242042146081

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.095.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيكوثر مظفر جبار عبد هللا2862292042053102

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.095.33اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيرنده عالء طه كاظم2863232042164022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.095.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشيرين صفاء سالم مزهر2864232042115119

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.095.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيتبارك يوسف زغير عناد2865222042413020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.095.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين سعيد راضي2866252042062683

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.095.17ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد حافظ تركي باقر2867252041031280

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.095.00اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيعذراء رشيد حسين صخيل2868252042084501

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.095.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائييوسف سعدي حسين كاظم2869272041002192

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.094.83اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه عماد اموري حميد2870252042084573

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.094.67ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جهاد حسين2871222042175117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.094.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهاجر كوثر حسن هادي2872252042070225

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.094.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتقى حيدر عبد النبي محسن2873242042124044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.094.50ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيتقى صالح مهدي احمد2874182042146007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.094.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ عبد النبي عبد الحسين مكطوف2875252042100422

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.094.17اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيآمنه عامر عودة دوهان2876252042053001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.094.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيخديجه علي حسين علي2877252042096145

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.093.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين سامي حنون عباس2878242042168017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.093.50ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيحيدر تيمول جبر جاسم2879252041019005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.093.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرؤى رعد صالح مهدي2880252042087020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.093.50اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيرضا ستار جبار عباس2881252041150146

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.093.33اعدادية الزبيدية للبناتاحيائياسماء رزاق جوده جاسم2882262042092005

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.090.33اعدادية غماس للبنيناحيائيناظم عامر جاسم محمد2883242041016127

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.090.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعبد الحسين سماعيل عبد الحسين راضي2884252041150198

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.090.17ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحيدر احمد مهدي حسين2885232041067038

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.089.83اعدادية العزة للبنيناحيائيحيدر عالء سامي خلف2886252041016019

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.088.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيرسل سعد نايف عبد2887232042108031

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.088.00ثانوية الرملة للبناتاحيائيبشرى عبداالمير ثامر غافل2888252042061005

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.091.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيبهاء فاضل جواد حميد2889272041014033

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.090.00اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينرجس باقر جميل حسين2890272042094075
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.089.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينة رسول عودة عماله2891232042271402

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.092.00الخارجيوناحيائيسيف جواد جابر عليوي2892242041400058

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.091.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحنين رسول تومان ناصر2893242042096041

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.090.83ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينور عايد فليح محمد2894242042081094

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.090.17ثانوية النورين للبناتاحيائيبنين محسن جعوال لفته2895242042138020

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.089.83اعدادية غماس للبنيناحيائيمدلول صالل عيسى مهدي2896242041016093

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.089.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد عباس جدوع2897232042127089

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.089.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد علي فالح حسن2898252041150347

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.089.67اعدادية الغدير للبنيناحيائياحمد حمزة كاظم صاحب2899242041071003

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.089.67اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عباس حسين كحط2900242042102167

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.089.17ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي حسين مجهول ذياب2901242041202087

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.093.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء كاظم حمزة عبد االمير2902292042052137

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.090.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك علي حميد ولي2903292042056039

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.090.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيصفاء جالب حميد عبود2904292042052183

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.090.00اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين جواد علي عبد هللا2905232041005028

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.088.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الباري خلف هاشم2906222041003226

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.088.17للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيامير حيدر فرهود ماضي2907222041079002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.088.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيعالء حسين كامل جعاز2908242041035091

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.085.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور احمد كدر كريم2909242042189051

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.085.67ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيرؤى حميد ريسان حميد2910222042102022

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.095.67ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعبد المطلب حميد حسن حسناوي2911252041151105

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.095.17اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين رحمن جبار اسماعيل2912222041057004

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.093.50ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيحوراء حسين مدلول ابو خرسة2913252042097039

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.093.00ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمحمد حمزه ابراهيم نعمه2914232041224044

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.091.67ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعز الدين فليح حسن خزي2915242041167014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.091.17ثانوية غزة للبناتاحيائينرجس محمد صاحب محسن2916242042097039

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.090.67ثانوية االعالم للبنيناحيائيتحسين عبد ايوب عباس حميد2917232041066006

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.090.67اعدادية المعقل للبنيناحيائييونس حسين علي مفتن2918162041019058

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.090.50اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا عاشور2919172041060052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.063.17ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيحسين نعيم بكلت حمدان2920272051018014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.059.00اعدادية الكفل للبنينتطبيقيحيدر حسن رحيم عبيد2921232051032010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.057.00ثانوية بيروت للبنينتطبيقيزين العابدين عماد فارس خضير2922232051022002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.052.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد فراس رحيم كريم2923232041020150

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.056.57اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيغفران حسن جاسم حسن2924251952075015
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.058.83الخارجيوناحيائيمنتظر صالح هادي صياح2925242041400111

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.059.50ثانوية المنار المسائيةتطبيقيحيدر علي عوض ضجر2926292051150011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.054.83اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعباس خضير عبيس حسن2927252041014078

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.054.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد لهيب صالح مهدي2928252041008225

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.052.50اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد محيل حطحوط زامل2929292051025070

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.056.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيعذراء عبد المطلب جابر حسين2930252042085016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.059.67اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعلي اثير منير الدين علم الدين2931232021012021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.059.00ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيامير علي حسين حايف2932232021256024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.053.17اعدادية ام البنين للبناتادبيحنين حسين صالح مهدي2933232022091006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.052.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزهراء عامر محسن جبر2934232022271070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.051.67اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسن سلمان حمد حسن2935232021252025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.051.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيجواد كاظم جواد كاظم2936232021012003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.052.57اعدادية حطين للبنينادبياحمد محسن عطي حميد2937231921023001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.053.17الخارجيونادبيموسى خضير هالل براك2938112021400151

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.058.83ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبياحمد حسن ظاهر محمد2939242021202003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.053.00ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيرسل فاضل عويز عبد الحسين2940251922097005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.055.00ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياسراء هاتف شنو جودة2941292022160006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.053.83اعدادية نور الحسين للبناتادبينجالء كريم هادي حسن2942252022078122

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.057.57اعدادية غماس للبنيناحيائيعباس حسين جاسم شنين2943241941016062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.055.83اعدادية المهيمن للبنينادبيسجاد ستار كامل كاظم2944272021035007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.053.67اعدادية حمائم السالم للبناتادبينور عبد الكريم عبد االله عبد الكريم2945272022109086

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.053.50ثانوية عمورية للبناتادبيشهد فالح مجيد عبيس2946272022098027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.050.67ثانوية الحرائر للبناتادبيرقية كريم مخيف هادي2947272022107026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 302.050.33ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء عبد الحسين جبر حسين2948272022104049

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.055.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه حسين جلعاوي عبود2949242052220175

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.050.83ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيعلي صبار بايش سربوت2950242021205015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.050.67ثانوية المرادية المختلطةادبيصادق ثائر شمران فيصل2951242021158012

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.059.17ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيكرار حسين كاظم عبد هللا2952292021153169

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.056.00اعدادية الهدى للبناتادبيرجاء فاضل راضي عاصي2953242022115032

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.051.17ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمحمد الباقر حيدر ناصر حمادي2954162021048010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.098.33اعداديه االنوار للبناتاحيائيسبأ عدنان مرعي فرحان2955112042085031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.098.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيغفران فوزي جواد عباس2956122042114064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.097.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيثناء مجيد دهان صليبي2957232042271158

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.097.67اعدادية الهارثة للبنيناحيائيجليل جاسم جليل عبد2958162041022006
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده رعد عبد الرحمن سلمان2959142042140050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.097.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشهد جميل علي حمد2960192042217091

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.097.33الخارجياتاحيائيايات خالد حافظ معالك2961152042401012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.097.33اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور رعد يونس علي2962152042054295

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.097.17ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول منخي جبار جدي2963142042090014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.097.17ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيعال كاصد سعيد عبدعلي2964182042275064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.097.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبتول شكري جسام فهد2965132042101011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.097.00ثانوية اليمامة للبناتاحيائيندى سعد احمد حسين2966202042108018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.097.00اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائييوسف حمد موسى جاسم2967202041211010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.097.00اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائياحمد عمار احمد محمد صالح2968132041229001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.096.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى فالح عبد الحسين جواد2969242041006076

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.096.83ثانوية كفري المختلطةاحيائيمياده علي حبيب محمد2970322042040013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.096.83ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيهديل قيس غانم جاسم2971132042079062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.096.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم حيدر فاضل صادق2972112042074067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.996.82ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد علي ريسان شدهان باقر2973152041012088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.496.73ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيضحى مهدي حسين غيالن2974132042121151

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.096.67ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيفاطمه علي محمد رضوان2975182042179034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.096.67ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد لطيف خضير2976142041064041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.096.67اعدادية حماة للبناتاحيائيزينب صدام هادي حمزه2977112042084097

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.096.67ثانوية الجواهري للبنيناحيائيامير عامر عباس حسن2978122041013006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.096.67ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهديل كامل جوده ناصر2979222042141268

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.796.62الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي حسين نعيمة كشمر2980142041046019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50اعدادية العال للبناتاحيائيزهراء احمد رجب هادي2981192042156038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيزينب اسامه سالمه سعيد2982122042096018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد هللا باسم عبد هللا سعود2983192041021029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأيه صباح دحام محمد2984192042383008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيعدي اسماعيل عيسى ابراهيم2985202041020041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيعلي عبد المجيد حميد عواد2986192041069015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيميالد صالح دلف ابراهيم2987192042217148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33اعدادية الفداء للبناتاحيائيطيبه حسين علوان عبد2988142042100096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر حبيب مسلم2989222042424038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائينبراس خميس حميد عبيد2990192042133056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سعد شناوه كزار2991242041069019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33اعدادية ابابيل للبنيناحيائيحسين جاسم محمد معارج2992132041011015
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمصطفى كاصد علوان طه2993292041151140

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيميس عدي عبد الرزاق سلمان2994132042080060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى577.296.20الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن احمد محمد جاسم2995102041002084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيمريم مهدي جالب كبيح2996262042108095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17الخارجياتاحيائيامنه فاضل محمد هليل2997252042401012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي رزاق تركي محمد2998262041026034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17اعدادية الخالدية للبناتاحيائيغفران محمد عباس خلف2999192042185058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17اعدادية االخالص للبناتاحيائيجنات علي عبد هللا محمد3000112042112019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيماهر عباس عبد الحميد جاسم3001192041066121

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى436.072.67اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقييوسف ناظم خميس ذياب3002222051028022

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى561.093.50ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائياغصان محمد فخري رحومي3003312042067003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.093.17اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيغسان علي عوده عبد3004292051026132

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى558.093.00ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيتبارك حسين علي حمود3005232052126006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى557.092.83اعدادية هيت للبنينتطبيقيعلي حسين علي حميد3006192051014073

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى548.091.33اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيباقر محمود جاسم محمد3007272051008012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى381.063.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمنتظر شهاب حامد عجيل3008222051072047

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى421.070.17اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيحارث حازم عبد نعمة3009112051023006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.069.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحيدر عادل حمدان حسن3010282051006049

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.069.17اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد سمير ناظم نشمي3011162051052050

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى392.065.33اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمقتدى جاسم كيطان ناصر3012162051069117

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى370.061.67اعدادية الفكر للبناتتطبيقيطيبه باسم مسير ثابت3013152052056031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.076.67اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيطه حامد احمد صالح3014122021044044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.069.67اعدادية السياب للبنينادبيعلي رحيم داخل مونس3015112021028078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.069.50يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياادبييوسف عبد الكريم خزعل داود3016132021239007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى411.068.50اعدادية السياب للبنينادبيعلي كريم موسى علوان3017112021028088

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.066.67اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي نصير حاتم جاسم3018112021200093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.066.33الخارجيونادبيمحمد حسن عجيل حسن3019222021400139

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.065.67اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد ستار دخن راضي3020122021048047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى391.065.17اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء حسن جابر علوان3021132022118049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.064.83اعدادية قتيبة للبنينادبيحيدر سعد محسن سعدون3022152021004021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.061.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد سرحت درويش عبدي3023152021017122

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.061.33ثانوية الرحمن المختلطةادبيعلي حسين فجر جمعه3024232021165014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.061.17ثانوية حطين للبناتادبيتبارك يوسف علوان حسين3025142022068010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.097.67اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعلي محمد ابراهيم حسين3026262041203065

102 من 89صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2020-2019لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.097.17اعدادية االخالص للبناتاحيائيسرى عادل عليوي مخلف3027112042112060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.097.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعذراء جاسب مطشر محمد3028122042098077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.096.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيصفد ياسر داود محمود3029212042121135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.096.83اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه عالء صالح طعمه3030272042160321

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.096.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحسن صالح حيذور حسن3031262041001162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.096.67اعدادية الوثبة للبناتاحيائيضحى ليث قحطان عليوي3032192042194065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيآية جاسم حميد دهش3033112042068002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى علي محسن لعيبي3034282042062109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50الخارجيوناحيائيعبد الهادي جعفر عبيس هاشم3035232041400089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائياحمد حسين كاظم عبيد3036232041040002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائياستبرق عبد الزهرة حميد حويد3037152042080007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيرقيه عبد االمير ناجي طه3038142042099016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.096.00اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء محمد عمران موسى3039262042117026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.096.00ثانوية السياب للبناتاحيائيايه عمر عامر عريبي3040102042077014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.096.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيامنه زياد عبود محمود3041122042230011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.096.00اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين علي طالب عباس3042222041035075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.095.83ثانوية الغفران المختلطةاحيائيخالد هادي عواد مريغان3043102041150004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.095.67ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسفانه عبد هللا سالم شاهر3044192042159054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.095.67اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمصطفى رسول غثيث حسوب3045262041202107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.095.50اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين سلمان عبار3046242041200099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.095.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه ظاهر حسين عطيه3047232042117146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.095.00ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد قصي جواد كاظم3048122041201074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.095.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي الكرار كريم حسين شفيه3049152041001066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.095.00ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد مكطوف معيوف3050242041208007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.094.67أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيساره ماجد ابراهيم لطيف3051192042369192

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.094.33ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيسجاد عباس جبير طالب3052112041019012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.094.00اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسين عالء كاظم عباس3053222041371017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.094.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيآيات حيدر جالي عبيد3054212042100002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.094.00اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيمريم غالب حميد حمزه3055232042123113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.093.83ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزينب حيدر جثير هاشم3056132042281077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.093.67اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمؤمل نوفل جبار فارس3057142041021113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.093.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسن علي محمد حسن3058152041001025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.093.50اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور عيسى جار هللا عوده3059152042080351

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.093.50ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد كاظم سلمان3060142041208037

102 من 90صفحة 
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.093.33ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرقيه علي عادل مهدي3061142042124015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.093.17ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيايوب حسن عبد الرضا كحيط3062232041185004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.093.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي قاسم دويج غاوي3063152041071249

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.093.17اعدادية بلد للبنيناحيائيحسن دريد كاظم موسى3064182041006033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.093.17اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمصطفى ريكان احمد عرسان3065192041053027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.093.17اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين حيدر راجي نادوس3066272041036033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.093.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عقيل مسلم حسون3067252041044309

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.093.00اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين غزوان عبد الكريم خلف3068222041036095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.092.67اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيسعود تركي سرحان فياض3069192041009113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.092.50اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعقيل عبد الكريم عباس رحمه هللا3070102041008027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.092.50ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم عالء فاضل مهدي3071112042077074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.092.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيبيداء عبد اللطيف مهدي صالح3072212042178046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.091.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسجاد حوم لطيف عبد3073142041008036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.090.83ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي عبد العالي محيسن شويط3074142041208143

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.090.17ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم توفيق مجيد3075142042199017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.090.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائياسيل حسين موزان جاسم3076132042111004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.090.17اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد فراس احمد كريم3077262041044049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.089.83ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمصطفى طالب حميد عبد3078192041304010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.089.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور حسين معارج ساجت3079152042048177

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.088.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسجال علي محمد عبد علي3080262042120134

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.086.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيميالد باسم محمد داود3081192042178060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.086.00اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمد3082262042110025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.086.00اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيضحى خالد علي حمود3083192042175064

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.084.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير ظاهر محسن فرهود3084252042170464

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.097.67ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرانيا فواز متي صموئيل3085142042104023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.097.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين صباح صالح عبد هللا3086212041003040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.097.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحسناء هيثم عايد فرج3087192042267004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.097.17ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيشهد محسن علي هاشم3088142042190025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.097.00اعدادية االستقامة للبناتاحيائينبأ جواد كاظم حمدان3089152042058094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.096.67ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهمام باسم عبيد عالوي3090122041020132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.096.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى عباس عبيد زكم3091262042083054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33ثانوية الوثبة للبناتاحيائينبأ كامران مراد امام علي3092102042105030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينبراس شكر مرزة حمزة3093122042100058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه عيدان خلف لفته3094122042107026
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.096.17اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحذيفة حسام سامي عداي3095112041016034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.096.00اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايمان حمدان خضير جدوع3096182042230005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.095.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسن قحطان محمد بهار3097152041017012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.095.83ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب مهدي جاسم عبد3098142042093040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.095.83اعدادية البيان للبناتاحيائييقين احمد جبار عكله3099102042096081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.095.67ثانوية االستقالل للبناتاحيائيبتول محمود حسين عزم3100132042075010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.095.67ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين جواد محمد3101132042283065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.095.50ثانوية الرباب للبناتاحيائيآيات طالب علي حمود3102152042052002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.095.50اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيهاجر ياسر زهير رشيد3103132042074033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.095.50ثانوية عنه للبناتاحيائيتبارك ضياء كامل احمد3104192042200006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.095.50اعدادية المسيب للبنيناحيائيهاشم ياسين جبار جاسم3105232041009127

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.095.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد احمد خالد شياع3106142042111159

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.095.17اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحارث ناصر حمد حسين3107112041026041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.095.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خليل ابراهيم3108172041026114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.095.17اعدادية البتول للبناتاحيائيصفيه نبيل سمير فخري3109112042072088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.095.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبيان مصحب سعود حمد3110262042074029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.094.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبتول سعد سالم محمد3111142042079016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.094.83ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرسل علي طالب ناصر3112112042129019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.094.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهبه فاضل عليوي فرحان3113152042044205

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.094.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ مهدي جبر زبون3114142042111261

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.094.67الخارجياتاحيائيزهراء خالد سلمان محمد3115122042401048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.094.50اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء خالد ابراهيم شيركه3116212042135040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.094.33اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمحمد ستار عبد كمر3117262041202093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.094.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائينرجس ناجح حسن جوان3118292042057254

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.094.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيسارة سعيد فرحان عوده3119142042190024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.093.83اعدادية البتول للبناتاحيائيهديل فاضل داود سلمان3120112042072153

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.090.33اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيخبيب صباح نوري حائط3121202041262026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.089.17ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الكاظم عبود3122232041256112

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.089.00ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيعباس ليث محسن محمد3123112041039004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.088.67اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيابراهيم مؤيد محمد غزال3124102041032001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.088.50ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيكوثر عبد حردان رشيد3125312042081138

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.088.50اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر حاتم كاظم حسين3126192041007105

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.088.33ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائياحمد بردان عويد جدوع3127192041356002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.087.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين علي حسين جمعة3128212041005044
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.087.67ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائينبأ علي حسن كريم3129292042160168

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.087.50ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمشتاق جبار حسين كاظم3130242041204130

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.087.50ثانوية النازحين الرابعة المختلطةاحيائيمصطفى سامي خليفه كريم3131212041086011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.087.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء جميل محمد عبد علي3132112042077039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.087.17اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمار غزال شهاب شاهر3133202041048117

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.087.00ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعباس سليم صبري شاتي3134262041208021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.087.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيرزاق محمد غثيث حسون3135272041007043

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.087.00اعدادية النهضة للبناتاحيائيشروق علي عامر كويت3136192042191082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.096.33ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيصفد علي عواد عيدان3137212042015016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.093.83اعدادية النضال للبنيناحيائيابراهيم مالك فليح حسن3138212041029001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.092.33للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعلي سعد محسن لفتة3139132041025023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.091.67اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي حسين كامل عليوي3140212041013086

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.091.00ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهبة ناظم جواد معروف3141212042177061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.090.83ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيعذراء حسن احمد سليم3142212042291083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.090.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيهدى علي جهاد كاظم3143212042139231

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.089.83ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد سعدون علي3144212041049018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.089.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمروه باسم محمد حسين3145212042097107

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.089.33اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيسجاد خالد علي جاسم3146212041063033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.089.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياكرم عبد الحسين عباس نصيف3147212041003024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.089.00اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيعبد الحي يعقوب ابراهيم اسماعيل3148212041043022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.089.00اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيموسى عمار موسى مدب3149272041002186

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.088.50ثانوية المحسن للبنيناحيائييوسف عادل كريم احمد3150212041225048

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.087.83ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعبد هللا ستار عبد هللا محمد3151212041051017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.087.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمنعم جبار منعم جبار3152242041074087

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.087.17ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهديل قاسم فرج لطيف3153212042294217

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.086.50ثانوية البيداء للبناتاحيائيرضاب موالن صالح ابراهيم3154212042142020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.086.33اعدادية سراجق المختلطةاحيائيضحى منذر عبد مهدي3155212042248022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.085.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائينور شاكر محمود خلف3156212042109088

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.085.00ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيزهراء حسين ناصر حسين3157212042217009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.084.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي عطوان كطافه3158212042139091

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.084.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه نصيف عبد وحيد3159212042090139

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.084.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهند محمد احمد محمد3160212042121219

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.089.71اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمرتضى عدنان نعيم شاتول3161261941027130

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.093.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمرتضى احمد رشيد عبد العزيز3162262041027130
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.090.83اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسن علي خيطان حافظ3163162041047007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.090.33اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد ناجي حسين فرحان3164222041067118

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.090.33ثانوية بطلة كربالءاحيائيزينب رحيم خضير عبود3165282042052058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.090.33ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عناد احمد كاظم3166112041204038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.089.67ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسن عبد العالي عباس3167222041040125

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.089.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيغانم فرحان شمران محيسن3168262041001148

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.089.17ثاتوية المتميزيناحيائيعباس ناظم طراد عبود3169262041040025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.089.00ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيشيرين صباح علي طاهر3170262042250149

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.088.83للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيعبد المهدي مهند ثامر فهد3171222041079014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.088.50اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عناد جابر3172242041013099

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.091.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد حسن عبد االمير حسن3173252041020041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.091.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمسار قاسم حسون رضا3174272042091130

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.091.17ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمجتبى عليوي بريه جبر3175222041358050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.091.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد طارق حمزه فياض3176262041012005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.091.17اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيآمال فائز مهدي علي3177262042079001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.090.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء احمد سلمان فهد3178232042115072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.090.67اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعلي علوان خلخال مورد3179112041151035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.090.67الخارجياتاحيائيزينب سالم حسين قاطع3180262042401033

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.088.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيقيس حمادي عويد علوان3181142041203159

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.084.17الخارجياتاحيائيزينب حامد سلمان نصيف3182142042401080

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.084.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمناهل ضميد عبد حمادي3183292042051292

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى502.083.67اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم علي طه شغيدل3184142042073134

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى560.093.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائينباء امين عبد العزيز علوان3185182042260027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.089.83اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد ابرز علي حسين3186232041052058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى538.089.67ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيصالح مهدي صالح محمد3187262041054021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى536.089.33ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيفرح كاصد عبد االمير موسى3188182042375032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.061.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي كنعان عزيز عبد3189112041049049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.059.50ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيحمودي عبد هللا حمودي حسين3190182051350044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى356.059.33اعدادية الحي للبناتاحيائينبأ شاكر الطيف حرز3191262042107140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.058.83اعدادية االسراء للبنينتطبيقياحمد ابراهيم حسين علي3192102051011003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.057.17ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيرشيد كريم مهدي صالح3193112041204019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.057.17اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمغيث جمعة جلوب كريم3194142051026062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.056.33إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمصطفى جاسم كاظم جاسم3195142051011077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.056.17إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسن عدنان حسن كاظم3196142051011016
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.054.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن كاظم موسى صدام3197162051084051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى321.053.50ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيكرار ستار عيدان كاظم3198112051210073

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.057.00اعدادية الراية المسائيةتطبيقيسيف علي حماد شرموط3199192051341038

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.054.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد الجبار حاتم جليل احمد3200102041022044

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.056.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا جبار محمود جاسم3201212041005074

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى339.056.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيرسول اسماعيل هواش سفاح3202262041027048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.054.83اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيباقر يوسف حسن ناصر3203232051002009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.058.57اعدادية الشاكرين للبنينادبيعمر نجم عبد هللا عبيد3204111921029053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.058.43اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيرائد حسين حمود حمد3205101921015020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.055.71ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيعمر صباح إبراهيم خلف3206191921110032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.064.50ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك حسن صالح فياض3207102042141012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.055.14اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد السالم سالم جعفر حسن3208131921024072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.061.50اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعلي سعد رشيد سكران3209102021160031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.060.67ثانوية الشمائل للبناتاحيائيعذراء مطر مهنا زبون3210142042109050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.060.17اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم مزبان3211242051039050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.059.17ثانوية ام سلمة للبناتادبيفاطمه جبار ربيع جسام3212102022097023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.059.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين سعد جابر عبيد3213142021024076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.059.00اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعمر احمد خضير محمد3214112021181086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.058.83اعدادية البسالة للبناتادبيايه حقي اسماعيل عاشور3215132022092007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.058.83اعدادية طه االمين للبنينادبيحسين قاسم سعدون جاسم3216262021026015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.058.67اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب علي فلحي شغي3217132022111060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.058.33اعدادية الثقلين للبنينادبيامير علي عبد الحسين علو3218122021048010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.058.33اعدادية نفر للبنينتطبيقيحسين عامر راجي عبيس3219242051025007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.058.17ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيشهد ضاري خميس اسماعيل3220112022067036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.057.83اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيمرتضى احمد شاكر كريم3221122051206097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.057.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين جالل مزهر عبد هللا3222152041005027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.057.67اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيعلي حافظ حميد شحم3223262051203048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.057.50اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي كريم غانم عباس3224132021007039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.057.17ثانوية النصر المختلطةادبيفاطمه باقر حسن ساجت3225282022104010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.056.83الخارجيونادبيسعد محمد حسين كاطع3226132021400043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.056.83ثانوية عدن للبناتادبيتبارك ناظم نعمه كاظم3227112022094017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.056.50ثانوية سومر للبنيناحيائيكاظم عبيد حمزه ربيع3228122041043018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.056.50اعدادية االخاء للبنينادبيعلي هاشم كاظم كنيهر3229222021037011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.056.33اعدادية طه للبنينادبيحسين علي قاسم مريوش3230142021177039
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.056.33ثانوية المهند المسائية للبنينادبييوسف جالل يونس حسن3231142021211082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.056.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء قاسم داود سلومي3232142042083017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.056.17الخارجيونادبيالسجاد كاظم وهب كاظم3233132021400011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.056.17إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمد عمر عبد العزيز عبد الرحمن3234132021015047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.055.83اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر علي خضير عبد العباس3235122021048035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.055.67اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى سمير خداداد صفر3236132021009139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.055.50اعدادية العامرية للبناتادبيضحى صالح مهدي عمران3237102022118040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.055.50اعدادية السياب للبنينادبينور الدين علي كاظم جاسم3238112021028141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.055.33اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيذو الفقار خالد كاطع سلطان3239132021026026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.055.17اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيكرار ضياء محمود محمد3240132021034112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.055.17اعدادية اسد بغداد للبنينادبيكرار ابراهيم هادي صالح3241142021048078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.054.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر علي هاشم عبد الرضا3242152021007265

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.054.83اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعثمان عالء ناجي محمود3243112021052051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.054.83اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيكرار رزاق رحيم ناهي3244262021025053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.054.67ثانوية شط العرب للبناتاحيائيوسن فيزي متعب محمد3245112042062110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.054.67اعدادية العراقي للبنينادبيعباس حسن محمد رضا محمد علي3246102021005031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.054.67اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسين علي حنتوش عيدان3247132021009045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.054.50اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبياحمد علي حسين علي3248112021052005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.054.50اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيزياد عبد االمير مهدي حسين3249122021202085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.054.50اعدادية العراق للبنينادبيحسين محمد علي دوش3250122021009089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.054.33اعدادية االمام الرضا للبنينادبيسجاد حيدر فرهود محل3251122021003040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.054.33اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسين سعد محيبس مفتن3252152051015017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.054.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء مسير شحيل موشلنه3253122022092036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.054.00اعدادية الرضوان للبنينادبياحمد داود سلمان عامر3254112021034001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.053.83اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب عدنان قاسم كاطع3255152042080181

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.053.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسن عبد الرحمن هادي محمود3256132021009038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.053.67ثانوية الحرية المسائية للبنينادبياحمد جاسم زيدان عوده3257122021200006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.053.50اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسين جواد جابر عامر3258122021044020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.053.17اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد محمد فليح مطير3259152021007113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.053.17اعدادية البيان للبناتادبيازهار قاسم حسين عليوي3260102022096003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.053.00اعدادية الرافدين للبنينادبيباقر حيدر حافظ فعيل3261152021001013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.052.83ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبياحمد خليل عبد هللا جبر3262122021170001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.052.67أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيفاطمه حبيب عباس حمادي3263122042102064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.052.67مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبييوسف باسم سالم حسين3264112021180182
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.052.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمصطفى جبار عيدان عزيز3265152051018064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.059.33اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيحسين هشام شندي طعمة3266132051013006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.059.33ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعمر عادل احمد ناصر3267112051210069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.058.50ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيايمان جاسم مصايح سعيد3268222022301002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.057.17اعدادية االخالص للبناتادبيوسناء محمد خليل ابراهيم3269112022112169

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.054.00إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبياسامه خالد مجيد ادهام3270102021205018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى317.052.83اعدادية طه للبنينادبيحمزه عبد هللا احمد مريوش3271142021177045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى315.052.50اعدادية العامل للبنينادبيعلي حيدر عبد نور جاهل3272112021015055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى307.051.17ثانوية التاخي للبناتادبيرسل رسول شناوه ورد3273142022081017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى301.050.17اعدادية ام ايمن للبناتادبيعذراء عبد الكاظم رحيمه فضل3274142022134052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى300.050.00اعدادية حيفا للبناتادبيزينب غيالن حمزه حسين3275232022122032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى350.058.33اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيحسين خالد مهدي رحم3276242051012012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى349.058.17اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيروافد انس مليك عطيه3277192022162019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى335.055.83ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد عبد الفتاح محي عبد3278192021350133

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.053.00ثانوية الصدرين للبنينادبيمحمد اياد جاسم محمد3279211921056025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.058.67ثانوية تل االسمر المختلطةادبيوفاء عامر حامد جلوب3280212022214014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.057.83ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيوجدان هادي موسى يوسف3281212022202008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.056.00اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيسرمد رشيد احمد ذياب3282212021065034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.055.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيساره هشام محمد طعمه3283212022097048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.054.67اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمريم عادل محمود علوان3284212042137135

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.054.67اعدادية الرواد للبنينادبيحسن علي عبد الكاظم راضي3285212021077021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى322.053.67ثانوية تل الزعتر للبناتادبيايه علي سلمان حبيب3286212022151006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.053.33ثانوية دمشق للبنينادبيمعتز سرمد سلمان محمود3287212021048024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.052.83ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء ابراهيم صالح جاسم3288212042160011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.053.43اعدادية االطهار للبنينادبيمصطفى خلف صالح ازيرج3289221921034037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى303.050.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد خالد خطار هواش3290262021047168

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.055.50اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيليث ابراهيم شهاب احمد3291112021053098

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية586.097.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيدعاء عبد القاسم محمد جاسم3292162042218027

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.097.17اعدادية العمارة للبنيناحيائيضرغام ستار هامل مطشر3293282041006077

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.096.50اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء ماضي احمد كاظم3294162042153041

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.496.23ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيعقيله ارسان مردان شكر3295202042116049

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.096.00ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الزهره عبد النبي3296162042458076

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.096.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء باسم علي عبد الحسين3297232042121049

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.096.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه نجم الدين رشيد محمد3298202042140048
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.096.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيانعام ماهر علي حسوني3299162042165041

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.095.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيعذراء عبد الواحد جابر عبد الواحد3300162042164025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.095.83ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيهديل بدر هادي نون3301162042152215

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.095.83اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعبد هللا حسن احمد صفر3302102041024027

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.095.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيام البنين خالد فالح حسن3303162042247009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.095.67اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد غني هاشم ساجت3304222041091181

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.095.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشذى نوماس عبد الكاظم شامان3305242042134131

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.095.33اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسين سلمان سوادي شوجة3306242041071020

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.095.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيموده عباس غني عباس3307232042087316

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.095.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائياحسان صفاء هادي حسن3308162041094002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية571.095.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب تحسين مهدي احمد3309162042280048

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية570.295.03ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعبيده حيدر تايه حمزه3310242041048018

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية570.095.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيافنان مضر كامل سلمان3311162042230006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية570.095.00ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيزيد عادل خضير لفتة3312222041084007

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية396.066.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعيسى مهدي بزون عوده3313242041003190

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.082.50ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء سمير خلف عاتي3314162052152038

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.081.83اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الكريم ربيع كشيش3315162051357186

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.081.83ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيكرار علي كاظم حسين3316162051074041

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية481.080.17الخارجيونتطبيقيحسين احمد خضير حطاب3317162051400081

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.080.00ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد عباس3318162052161010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية479.079.83ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمصطفى توفيق عبادي حسن3319162051300078

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.078.83ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدنان حميد فيصل3320162051429007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.084.83ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد نعمه خليف محمد3321162051076106

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.083.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب عباس يوسف جاسم3322162042167021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية514.085.67ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيصالح حكمت عبد هللا حنون3323162051354043

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية510.085.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عدنان عزيز عبود3324162051084226

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.080.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين محمد3325162041001045

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.080.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثامر خلف عبيد3326162051036056

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية404.067.33ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد العظيم راضي عبد علي3327162051035005

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.075.86اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمنتظر عيسى حمزه خليفه3328281951044150

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية379.063.17اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيشفاء اسعد عبد هللا طالب3329162052246013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية374.062.33اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمريم عبد الستار عبد الجبار عبد العزيز3330162052218067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.096.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتقى سامي يعقوب ياسين3331162042204029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.096.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد محمود مطر عبد3332262041001187
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية579.096.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب مهند رمضان احمد3333162042204059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.096.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه فاضل حميد اسكندر3334292042053093

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578.096.33ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيريام خضير راهي عريبي3335222042203020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.095.67اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمرتضى عبد راشد حنون3336222041046078

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.095.67اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيقصي جاسم سلمان ضاحي3337262041022119

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.095.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينه حامد فلفل حسين3338222042165069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.095.50ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيسجى محمد نعيمه حضاف3339222042420015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.095.50ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحيدر عجيل شناوه عبد3340222041076028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.095.33اعدادية الهبة للبناتاحيائيفاطمه وحيد كاظم خاجي3341222042120050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.095.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسجى كاظم حسن جابر3342282042068061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.095.33اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزمن خلف عامر صكبان3343222042138029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.095.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة خليل محمد هادي3344162042176043

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.094.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيسجاد غانم دريب صاحب3345232041071036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.094.83ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيانفال محمد علي داحس3346222042139017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.094.83ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمروه عيسى منصور عبد هللا3347162042247097

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.094.83ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكاظم اياد مناتي سالم3348162041075146

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.094.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيبيداء عباس علوان مطلك3349242042094022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.094.50اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمرتضى محمد محسن جابر3350222041020097

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.094.50اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد ادم عباس كامل ركن3351252041009230

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.094.50اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحربي طعيمة كسار عواد3352222041020016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.094.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين كامل كاظم 3353222041002382

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.094.33ثانوية المآثر للبناتاحيائيعلياء عيدان خليفه صالح3354162042455037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.094.17ثانوية الشام للبناتاحيائيبتول علي عبد الرحيم مبارك3355162042254006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.094.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء محمد سالم جالب3356282042070023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.094.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينسرين واثق عبد الرزاق هيدان3357162042459034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.093.83الخارجيوناحيائيعلي كاظم ياسر حميدي3358222041400096

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.093.67ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيايمان عبد االمير حسين عباس3359162042339003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.093.33اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي المعالي صباح محمد نديوي3360222041036194

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.093.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيباقر محسن عبيس عبود3361242041203037

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.090.67ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب خالد نعمه شريف3362162042254027

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.088.50اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد الجبار عيسى3363162042209059

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.093.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيشيماء كاظم جاسم خلف3364282042060046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.092.67ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيمريم صبري شاكر جعفر3365282042065083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.092.00ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائياكرم منشد خضير هندي3366282041020002
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.089.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد سعدون عطيه محمد3367282041016032

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.088.33ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمؤمل زهير جبار صنكور3368282041032022

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية515.085.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيناديه حنون نعيم عطوان3369282042060063

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية512.085.33ثانوية غرناطة للبناتاحيائيفاطمه جاسم زبين هندال3370282042074040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.091.43ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد العكار لفته3371221941053150

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.094.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينور الهدى عيسى احمد محمد3372162042153083

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.092.50اعدادية النصر للبناتاحيائيساره عباس حسن وادي3373222042167041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.092.00ثانوية الفرات المختلطةاحيائيضحى مجبل كريم غياض3374162042301050

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.091.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب عالوي سالم عاتي3375222042437017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.091.17اعدادية الوفاء للبناتاحيائيمريم نجم عبد هللا جبر3376222042172143

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.090.17ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرسل اياد شنيور ريكان3377222042139074

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.089.83اعدادية الفهود  للبنيناحيائيعلي حسن فاضل صخي3378222041046050

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.089.50اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد مصطفى جاسم محمد3379222041039127

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.089.17ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيناصر علي هادي عباس3380222041263017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.062.67ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيباسم علي ضهيد مناحي3381162051356008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.062.67اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي سامي موسى عواد3382162051034100

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية364.060.67ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيمريم عبد المطلب كاظم محمد علي3383162052383121

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.059.50ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين ريسان مجذاب3384162051448013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.058.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم باسم حميد عبد الحسين3385162042165395

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية324.054.00اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعباس حسن مشجر نعيم3386162041028010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية317.052.83ثانوية البصرة االهلية للبنيناحيائيابوالفضل عادل ربيع لفته3387162041132001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.059.00ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيمريم عقيل وارد زغير3388282052190124

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية336.056.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياكرم ابراهيم محيميد غالي3389282051022008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.059.17ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيبنين نجم عبد هللا دخيل3390222052108009

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.057.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيتمارا حسين جاسم حامي3391222042116017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية323.053.83اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمهند حاكم جاسب مجيد3392222051300133

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.058.71ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي عواد شويني جبر3393221951078011

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية383.063.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين ايسر سعيد عالوي3394272051004013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.057.00اعدادية ام قصر للبنينادبيحسن عبد الكريم فالح سلمان3395161921042013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية369.052.71اعدادية القرنة للبنينادبياحمد خلف حطاب ثامر3396161921027001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية365.060.83اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيحيدر علي ثويني نجم3397162051009010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية365.060.83اعدادية حمدان للبنينتطبيقيجاسم محمد جبار علي3398162051046011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية363.051.86ثانوية االمجاد للبناتادبينور  سمير عبد االمير عنايه3399161922454041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية361.060.17اعدادية الجمهورية للبنينادبيمصطفى علي عرمش سندال3400162021011021
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.059.83اعداية التضحية للبنينتطبيقيعلي ناصر سكر جابر3401162051053083

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.059.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيساره سيف عداي مكطوف3402162052210025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.058.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب فاروق يعقوب يوسف3403162052381073

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.057.17اعدادية المعالي للبناتادبيزهراء شهاب احمد عبد الرضا3404162022173021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.056.83اعدادية االبتسامة للبناتادبياية فارس منصور يالي3405162022253012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.056.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياديان بسام محمد عبد الحميد3406162022217001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.056.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيردينة قصي عبود عبد الواحد3407162022217035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.056.67اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب كاظم عباس نجم3408162022239024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.056.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيخضر عباس فليح محسن3409162021020055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.056.33اعدادية ذو النورين للبنينادبيمحمد كثير نايف سرحان3410162021041035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.056.33اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي قيس فياض ثويني3411162021042053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.055.83اعدادية العراق المسائية للبنينادبيكرار محمد ابو الهيل فليح3412162021357150

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.055.67اعدادية السبطين للبنينادبيحسين رياض ماضي بدري3413162021016019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.055.50اعدادية األزكياء للبنينادبيمهيمن صبري عبد سرحان3414162021097138

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.055.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيسجاد خالد عبد هللا عيسى3415162021052025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية325.054.17ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيرسل باسم عبادي محمد3416162022456006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية322.053.67اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد محسن عبد عناد3417162021015045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية320.053.33اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين معن جاسب رمي3418162021015007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية320.053.33اعدادية القرنة للبناتادبيخديجه جواد كاظم جبر3419162022154018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.053.17اعدادية الشهداء للبنينادبيكاظم توفيق عبد الكريم طاهر3420162021015036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.052.67اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيياسين احمد ياسين جهلول3421162021044044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.052.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينور حسن حمد خلف3422162022381081

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.052.50اعدادية العروبة للبناتادبيدنيا محمد عبد االمير محمد3423162022237014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.052.50اعدادية االبتسامة للبناتادبيضحى نجم كاظم مطلك3424162022253034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.052.17اعدادية غانم سوادي للبنينادبيسيف علي جاسم جابر3425162021068018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية312.052.00الخارجياتادبيزينب هادي كاظم اسماعيل3426162022401160

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.057.33اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقينور كاظم نعمة عجيل3427162051358238

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية318.053.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي خلف شهاب حطاب3428282021016031

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.052.67ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيمنى زيدان خلف فريح3429282022190108

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.052.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبيغفران علي جواد كاظم3430282022055073

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية507.084.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيغدير حسين عجيل فرحان3431222042158055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية358.059.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد حسن عبد جاسم3432222021005042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية352.058.67اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيحسين ناظم عبد الكريم فهد3433222051039023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.056.83اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيباسم جواد كاظم محسن3434222021086015
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.056.17اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء يحيى عناد عاتي3435222042209103

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.055.67ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيعباس الياس عودة مهوس3436222021087004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.055.33اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمرتضى ناصر رحيم سوادي3437222021086108

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية321.053.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد باسم عطشان حاجي3438222051010001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية309.051.50اعدادية الكرامة للبناتادبيروان احمد حسن جواد3439222022151008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.052.50اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيحيدر محمود مايع دغيم3440222021020007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية313.052.17ثانوية االبتهال للبناتادبيرسل غسان فليح حسن3441222022166019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية303.050.50ثانوية جنة الخلد للبناتادبيفاطمة صياح مثني حسين3442282022090043

102 من 102صفحة 


