
قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد601.56100.26الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الكريم اسعد عبد الكريم عبد المطلب11021411028044

كلية الطب/جامعة بغداد601.52100.25ثانوية الفراقد للبناتاحيائيصفا احمد ابراهيم محمد22121422058045

كلية الطب/جامعة بغداد600.52100.09اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين صالح هادي كريم31521422008220

كلية الطب/جامعة بغداد600.00100.00ثانوية المتميزيناحيائياحمد فراس عباس حمزه41321411016019

كلية الطب/جامعة بغداد600.00100.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين مزهر عريبي52321411020326

كلية الطب/جامعة بغداد600.00100.00اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد األمير عبد الوهاب عبد األمير61021413007029

كلية الطب/جامعة بغداد599.8899.98ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائينور منار عبد الكريم عبد عون71121424013038

كلية الطب/جامعة بغداد599.7699.96ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيحوراء عرفان عدنان محمد81321422049020

كلية الطب/جامعة بغداد599.6099.93ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى مهدي كاظم نعمه91421411005110

كلية الطب/جامعة بغداد599.6099.93المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسعاد سعد عبد الحميد سعيد101021422003081

كلية الطب/جامعة بغداد599.5299.92ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيجعفر ازهر طاهر جعفر111321411019043

كلية الطب/جامعة بغداد599.1299.85ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب انمار ضياء عبد الكريم122321422077041

كلية الطب/جامعة بغداد598.6899.78ثانوية المتميزاتاحيائيبروج احمد قاسم جبار131421422027030

كلية الطب/جامعة بغداد598.6099.77ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيداليا اسعد عطوان شحيت141421424002006

كلية الطب/جامعة بغداد598.6099.77الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا علي مشتاق احمد151021411028047

كلية الطب/جامعة بغداد598.5699.76ثانوية ايالف للبناتاحيائيدانيه عصام سامي صالح161421422038020

كلية الطب/جامعة بغداد598.4499.74ثانوية الذرى للمتميزيناحيائييحيى اسماعيل خليل حسوني172721411039103

كلية الطب/جامعة بغداد598.4099.73زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسجاد عامر عبد هللا سلمان181421411008041

كلية الطب/جامعة بغداد598.3699.73ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزمزم حميد غضبان ميران191321422043050

كلية الطب/جامعة بغداد598.3699.73زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى عدنان عبد الجبار عامر201421411008088

كلية الطب/جامعة بغداد598.3299.72ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين علي عبد الحسين عبد هللا211521411012021

كلية الطب/جامعة بغداد598.1299.69ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأسل عدي خالد عبد الجبار221321411019002

كلية الطب/جامعة بغداد598.0499.67ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء مهند غضبان فتح هللا231421422027077

كلية الطب/جامعة بغداد598.0499.67ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا احسان ظاهر نعمه241321411019101

كلية الطب/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية المأمون للبناتاحيائيزينب شاكر بكر كريم251021422034032

كلية الطب/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية الفوز للبناتاحيائيكوثر سمير تقي عبد هللا261321422023050

كلية الطب/جامعة بغداد598.0099.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمينا عبد الحسين مولى سلمان271121422014126

كلية الطب/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمريم سالم شاه مراد بيرك281421422028075

كلية الطب/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى احمد حبيب291821413007054

كلية الطب/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيديما عمار محمد رضا محمود301221424005008

كلية الطب/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيُعال رعد عبد الرضا عبد الواحد311021422024022

كلية الطب/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية المعرفة للبناتاحيائيالزهراء زيد عبد الرضا احمد321421422039003

كلية الطب/جامعة بغداد598.0099.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزينب سعد صقر عبد331021422032024

كلية الطب/جامعة بغداد597.8499.64ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرقيه ظافر عبد اللطيف عبد الحميد341421422055016

546 من 1صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد597.7699.63المنصور- ثانوية المتميزات احيائيجميله عدنان عبد الحسين راضي351021422003017

كلية الطب/جامعة بغداد597.5299.59ثانوية المتميزاتاحيائيزينب فالح حسن مطير361421422027084

كلية الطب/جامعة بغداد597.3699.56ثانوية المتميزيناحيائينزار ثائر خلف جاسم371421411005119

كلية الطب/جامعة بغداد597.3699.56ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيضحى سعد عطوان شحيت381421424002013

كلية الطب/جامعة بغداد597.2499.54ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور حيدر كاظم راضي391321422043127

كلية الطب/جامعة بغداد597.2099.53ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيجنات ميثم كريم محمد علي401321422039050

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه هاشم حسن عبد411321422015092

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيفيصل عمار عبد الحسين جبر423021417025015

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيساره صالح يوسف محمود431321422024058

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايه ناجي عبد جوده441421422056013

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيروان احمد عبد الخالق عزيز452621422017054

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينورالهدى احمد رمضان ناصر462221424051176

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسما سلوان ابراهيم طه472121422058041

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايمان علي جعفر عباس481121422021012

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحيدره عبد الكريم عبد راضي492621411014072

كلية الطب/جامعة بغداد596.8499.47ثانوية المتميزاتاحيائيمالك رضا عبد المنعم محمد حسن501321422032094

كلية الطب/جامعة بغداد596.6899.45ثانوية المتميزيناحيائيحيدر محمد عبد الزهره عبد الوهاب511421411005034

كلية الطب/جامعة بغداد596.6899.45ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ليث جاسم عفات521421411005054

كلية الطب/جامعة بغداد596.6499.44ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيالسجاد عدنان قحطان دريب532321411058009

كلية الطب/جامعة بغداد596.5299.42الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم محمد علي برتو عبد هللا541021411002001

كلية الطب/جامعة بغداد596.4899.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمنتصر محمد حسين عباس551321411019185

كلية الطب/جامعة بغداد596.4499.41ثانوية المتميزاتاحيائيامنه جميل عبد الوهاب جميل561421422027014

كلية الطب/جامعة بغداد596.1299.35اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الزهراء رائد ناظم حسن571321422001310

كلية الطب/جامعة بغداد596.1299.35ثانوية المتميزاتاحيائيسارة ستار سلمان غالب581421422027086

كلية الطب/جامعة بغداد596.0499.34ثانوية المتميزيناحيائياحمد جبار جمعه خلف591321411016012

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد ناصر كريم601321411010089

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية طيبة للبناتاحيائيشهد ستار مجيد رشيد611221422003024

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمصطفى عالء الدين حسين عبد621021413007031

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي يوسف جواد كاظم631021411008035

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه وسام غازي عبد الكريم641421422044026

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمقتدى محمد عبد الكاظم جمعه651121411019106

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عالء فرج مجيد661421422044088

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيالزهراء عبد الكريم عون جواد671221422021004

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي رضا حامد طارش حاتم681521411019017
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كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنار مازن احمد غزاي692621422013106

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية السجود للبناتاحيائيكوثر جاسم سيد مراد701421422001057

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية فدك للبناتاحيائيرفل محمد فاضل عليوي711421422006054

كلية الطب/جامعة بغداد595.8899.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدينا عبد الحميد كريم عباس721021422003033

كلية الطب/جامعة بغداد595.8499.31ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيفهد مهند صباح عبد الهادي731321411019144

كلية الطب/جامعة بغداد595.8099.30ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حميد جاسم سلمان741321422032072

كلية الطب/جامعة بغداد595.7699.29ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمهتدى صالح حامد لفته751321411032095

كلية الطب/جامعة بغداد595.6899.28اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسنين عاصف عبد هللا حمود762721411028039

كلية الطب/جامعة بغداد595.6099.27ثانوية المتميزيناحيائيمحمود شاكر عباس محسن771421411005098

كلية الطب/جامعة بغداد595.5699.26المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره هيثم عبد الحميد حسين781021422003079

كلية الطب/جامعة بغداد595.5699.26زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد مازن شاكر محمود791421411008011

كلية الطب/جامعة بغداد595.3699.23اعدادية النجاح للبناتاحيائيدانيه عامر صالح مهدي802721422037079

كلية الطب/جامعة بغداد595.3699.23زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد ماجد حسن مايخان811421411008083

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيشيماء احمد هاشم عزيز821521426001188

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبنين علي سهيل حميدي831221422009008

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي مجيد صابر مزعل841121411017090

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيحنين عباس عبد عباس851221422039010

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب مجيد موسى جاسم861221422028055

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية السكري للبنيناحيائياسماء فاروق عدنان عبد الوهاب872121421043002

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد اكرم شاكر شكر882121411011086

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيعبد هللا عماد درويش عبد الغفور893021417028008

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيباقر حيدر ساجت خلف901021411026057

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزهراء علي ناصر شناوه911421424017032

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي قاسم حمد بدن921421411025028

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيرونق مهدي صالح علي931421422059027

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيغفران عامر ابراهيم سلمان941421422032058

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيابتهال ضرغام جاسم احمد952621424012010

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمامون صالح عبد المجيد هندي961921411009182

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيصفا ايهاب ناجي زبار971121424002012

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية القناة للبناتاحيائيبنين نزار محمد باقر981321422003101

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيشهد اوس منعم حسن991321422015069

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيتقوى جاسم احمد حسين1001221422025031

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء محمد صدام عبد1011021422021029

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد عماد احمد عباس1022121411003140
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كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية االنام للبناتاحيائيدانيه عبد القادر عبد الرحمن علي1032121422045018

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد جبر سلمان مشدوه1042221413023170

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعثمان محمد خلف عواد1051921415006091

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيرهف ثائر كريم مسلم1061121422040055

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ميثم زاهي حسن1072621413001068

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمرام باسم راضي هاشم1081421422057167

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء حسن شارد خلف1091421422001025

كلية الطب/جامعة بغداد594.9299.15ثانوية المتميزيناحيائيمحمد خالد محمد خرنوب1101421411005084

كلية الطب/جامعة بغداد594.8499.14زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزيد سعد محمد مزبان1111421411008038

كلية الطب/جامعة بغداد594.8099.13ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرسل عبد الرزاق محمد وسمي1122121422007018

كلية الطب/جامعة بغداد594.7299.12ثانوية المتميزيناحيائيهادي يونس شمس هللا علي1131421411005120

كلية الطب/جامعة بغداد594.7299.12ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينب عامر عباس جاسم1141121422008055

كلية الطب/جامعة بغداد594.6899.11الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن مؤيد عبد العزيز محمد سعيد1151021411002108

كلية الطب/جامعة بغداد594.6899.11ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيطه احمد فائق شهاب1161021413012013

كلية الطب/جامعة بغداد594.5299.09ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا حيدر سعد كامل1171121411010046

كلية الطب/جامعة بغداد594.5299.09ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيايه احمد صالح مهدي1181321422024009

كلية الطب/جامعة بغداد+594.3699.06ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرونق احمد علي كشيش1191521422017018

كلية الطب/جامعة بغداد594.3699.06الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيهاشم حيدر عواد عيسى1201021411002111

كلية الطب/جامعة بغداد594.2899.05ثانوية المتميزاتاحيائيرفل حسين عبد الجبار كاظم1211421422027058

كلية الطب/جامعة بغداد594.2899.05ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور الهدى فاضل حسن شجر1221521422017061

كلية الطب/جامعة بغداد594.2899.05الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي حسين جاسم دوحي1231121411038029

كلية الطب/جامعة بغداد594.2899.05الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الباقي احمد عبد الباقي سبتي1241021411002037

كلية الطب/جامعة بغداد594.2499.04ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحيدر منتظر محمد عباس1251221411001033

كلية الطب/جامعة بغداد594.2499.04ثانوية ايالف للبناتاحيائيالنا وليد حميد رشيد1261421422038073

كلية الطب/جامعة بغداد594.2099.03ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيهاله محمد عليوي كنيدح1271421422055055

كلية الطب/جامعة بغداد594.0499.01ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد ليث فائق عبد المجيد1281021413012004

كلية الطب/جامعة بغداد594.0499.01ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي محمد عبد المهدي عبد االمير1291121411042037

كلية الطب/جامعة بغداد594.0499.01ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتغريد عامر نجم عبد هللا1301321422043025

كلية الطب/جامعة بغداد594.0499.01ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعقيل حسن عبد  عباس1312721411039044

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيطه علي مكي محمد علي1321121413001002

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية فدك للبناتاحيائيرنا نمير ناظم احمد1332121422067031

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00الخارجياتاحيائيايمان جاسم محمد عطيه1341121428050046

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهاله داود سلمان حسوني1352621422004144

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياحمد طارق محمد علي1363121417008007
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كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن جمعه شالش1372621411010011

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسن عوده1382621424012110

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه صالح زويد نصار1391321422001095

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعقيل مجيب جعفر عبد المجيد1401021411013098

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيمصطفى رياض نواف دحل1411121411047032

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد باقر وحيد حنون حسين1421421411001030

كلية الطب/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينور الصديقه صالح عوده زبيك1431521422019018

كلية طب الكندي/جامعة بغداد598.0099.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيآيات حازم يونس هيجل1441521422014003

كلية طب الكندي/جامعة بغداد597.6099.60ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء عطا هللا زيدان خلف1451421422027110

كلية طب الكندي/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء غسان عبود عبد الحسين1461421422056046

كلية طب الكندي/جامعة بغداد596.0099.33ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيامنه جليل مشكور ثجيل1471421424002002

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية االنام للبناتاحيائيلينا ارمان شاكر رضا1482121422045056

كلية طب الكندي/جامعة بغداد595.0099.17ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه منذر غني عبد المحمد1491421422001054

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم كطوف عذوب1502621424010016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيحيدر وسام جاسم محمد1513021417010001

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائياستبرق محمد سالم عبد1521021422008005

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسكينه محمد عبد العزيز محمود1531021422005009

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن علي هاشم ياسين1542621411001031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيسيف منير علي حسين1551921411020021

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحوراء سعد سليمان نجم1561121422015022

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيمحمد علي بالسم منصور حسين1572621411024031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب موسى محي لفته1581121422040074

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمة جمال سرحان ذياب1591421422028062

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبتول حسين ابراهيم محمد1601521422014035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك رحمان غالم رستم1611521422014055

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ ضياء عبد هللا سلمان1621321422014102

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية سومر للبناتاحيائينبأ قيصر فايز هاشم1631421422008122

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيرشا علي عبد علوان1641421422014030

كلية طب الكندي/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمصطفى رياض حامد سالم1651321411012135

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.6498.94ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا فرات عبد المجيد عبد اللطيف1661221411001045

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.6098.93ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء احمد سعدي عبد1671321422049040

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.5698.93ثانوية المتميزاتاحيائيمنار حيدر عبد االله عبد الرحمن1681421422027138

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.1698.86ثانوية المتميزيناحيائياحمد صادق هاني لفته1691321411016013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.1298.85ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزمرد عبد الكريم خليفه محمد1701321422043049
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0498.84ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيساره اياد عبد الجبار ميرزا1711321422049055

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0498.84ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيميثم عصام علي جواد1721221411001099

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية طوز للبنيناحيائيعباس علي جمعة محمود1731821411033029

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية االالء للبناتاحيائينرجس هاني علي مهدي1742121422095018

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعلي منتصر كامل فليح1751921411013035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيامنيه فراس صالح عطا1763021427048001

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر حسام كريم جالي1772621413001061

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم احمد ستار جبار1782521424018162

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه عبد الغفار خلف منصور1791421422016007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزهراء سعد حسون فندي1801521422019010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي فرزدق حليم عبد الرضا1811221411022042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب حيدر عبد الحمزه عباس1821321422024048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي ضياء مرسول حسن1831421411019080

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيمعصومه صادق صكبان جاسم1841421424016030

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائيسجاد عبد الجليل ابراهيم اسماعيل1852121411007055

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرند سمير مزهر مكي1861621424072086

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحسن علي فاضل عباس1872121411025011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيابرار محمود شاكر محمود1882621422037006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية بغداد للبناتاحيائينور جمال سهيل عبود1891021422035112

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا رضا محمد علي هاشم1901121411017071

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية السجود للبناتاحيائيتبارك اياد صكبان صالح1911421422001013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد المهدي فؤاد كاظم جوي1921421411014119

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينب عبد الرسول مجيد داود1931121422008056

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزينب شافي هاشم حمزه1942621424010034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد592.9298.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيامير حيدر عبد الوهاب عبد الرزاق1951321411019038

كلية طب الكندي/جامعة بغداد592.8898.81ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي عصام كاظم موسى1961321411019129

كلية طب الكندي/جامعة بغداد592.8498.81اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي مرتضى حيدر عبد العالي ابراهيم1972921415002094

كلية طب الكندي/جامعة بغداد592.8498.81ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد الصدر عادل عبد  نعمة1981221411001068

كلية طب الكندي/جامعة بغداد592.8098.80ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب نجاح عبد الجبار ناصر1991321422049053

كلية طب االسنان/جامعة بغداد602.72100.45ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد حفظي عبد العزيز جبر2001021413012029

كلية طب االسنان/جامعة بغداد591.1298.52ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرنا صالح جعفر صادق2011221422028038

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.4498.41ثانوية المتميزاتاحيائيسمر محمد قاسم حسين2021321422032055

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0098.33اعداية الهدى للبناتاحيائيجمانه محمد جاسم دلي2031421422013005

كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0098.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيطيبة عامر شنون كريم2041121422048058
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد590.0098.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم عامر مصطفى يوسف2051021422033153

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.6498.27ثانوية المتميزيناحيائيامير رائد جبار محمد2061321411016025

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.4498.24ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه يونس محمد علي مهدي2071321422032078

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.4498.24ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد اياد ياسين خضير2081421411038030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.2098.20ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب احمد حسن شكر2091321422043064

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.1298.19ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيلبنى قيس اكبر حسين2101321422039198

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية المهج للبناتاحيائييسر احمد علي حسين2111421422035076

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبنين رائد جمعه ياسين2121421422015023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية العزة للبناتاحيائينورهان انور صباح عبد الوهاب2131221422036089

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء غازي جابر كعبور2141521422003034

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيجعفر محمد حسن محمد2151421411019023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد عواد حسن جبر2161421411027114

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيريم عبد الرحيم رشيد سبع2171021422009033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية الفوز للبناتاحيائيرقيه مهدي راضي عبد2181221422013041

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيبتول علي جبار سلمان2191421422012015

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية االنام للبناتاحيائيالنه ياسر خليل محمد علي2202121422045055

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى وسام عباس عبد الحسين2212421424003069

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.9298.15ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء فراس خالد فاضل2222721422043039

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.9298.15ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا حسين علوان احمد2231321411019104

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.8498.14ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد وائل عبد القهار عبد الرحمن2241521411012071

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.5698.09ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيدنيا اياد سعدون داود2251221422028029

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.3698.06ثانوية المتميزاتاحيائيايه اياد هشام عبد اللطيف2261321422032006

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.2898.05زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد عماد خلف بداي2271421411008010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.1298.02الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيالخطاب رياض خطاب رديف2281021411002012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0898.01ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي رائد محمد لطيف2291021413012021

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيأمير محمد علي حافظ جواد2301321411010023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم رائد سعدي جاسم2311321422019035

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيجمانه حاتم كريم رضا2321221422026058

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيياسر نعيم جحيني كاظم2331521411001154

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب محمد طارق صالح2341421422038040

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيروزان محمد داود نامدار2351321422001110

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسن احمد صبري فارس2361421411018019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيغيث ليث رحيم حسين2371321411012103

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب خالد علي جحيني2381521422014142
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء حسين خلف عبيد2391421422012056

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيميسم جعفر صادق عبد2402121422015034

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيرقيه عمر عليوي احمد2411121422071017

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيروز رافد سلمان عباس2421121422015031

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن كريم محمد2431321411004043

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية التقى للبناتاحيائيديمه قاسم محمد عبد الرسول2441121422012033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيشمس سفيان مصلح حسن2451021422036083

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.9297.99ثانوية المتميزاتاحيائيبتول صائب صالح عطيه2461321422032009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.8897.98ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيتبارك حسين جاسم دوحي2471421422055011

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.8897.98ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عقيل عبيد عيدان2481321411019021

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.8497.97زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيامير دلير صباح عبد هللا2491421411008019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.8497.97ثانوية المتميزيناحيائياحمد ماهر عبد الرزاق علي2501421411005009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.7297.95ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياسراء مهدي عبد منخي2511321422043006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0099.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيبتول قصي غضبان احمد2521421422010024

كلية الصيدلة/جامعة بغداد591.1698.53ثانوية المتميزاتاحيائينوران فوزي مرتضى زواري2531421422027159

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0098.33ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد رحيم حسين زاير2541421413002029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد590.0098.33اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيرقيه منذر نعمان جواد2551421422068043

كلية الصيدلة/جامعة بغداد589.5298.25ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيالزهراء عالء هادي حسن2561321422043010

كلية الصيدلة/جامعة بغداد589.4498.24ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء احمد نعيم صادق2571321422032040

كلية الصيدلة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه مهيب خالد مذكور2581421422010168

كلية الصيدلة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيهاجر واثق وحيد علي2591021422036145

كلية الصيدلة/جامعة بغداد589.0098.17ثانوية سومر للبناتاحيائيرتاج سالم جسام نعمه2601421422008038

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.6898.11ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتبارك ياسين طه علي2611321422049013

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ حسن ياسين محمود2621221422025126

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائينرجس عباس خضير عباس2631121422044083

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيهبه حسين نعمه حسين2642221424061047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء نصير محمد حسين2651321422039108

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمروه عباس فاضل حسن2661421422015110

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم ستار سلمان كاظم2671421422033113

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية فدك للبناتاحيائيبنين رسول محمد يحي2681421422006023

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيشهد فراس سمير ياسين2691421422054026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيليلى قاسم عطوان جلود2701421422024081

كلية الصيدلة/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب ستار جبار حسين2711121422015041

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.8897.98ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن نصيف جاسم محمد حسن2721321411019049
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.4097.90ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم حسين صاحب خلف2731121422069057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.3697.89ثانوية ايالف للبناتاحيائيايه عقيل صبيح غميس2741421422038008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.2897.88ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيصفا مصطفى محمد عبد الفتاح2751421424005020

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0497.84زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيفهد زياد خلف فياض2761421411008076

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية جبال العراق المختلطةاحيائيأبي موفق داود سلمان2773221417001001

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائياحمد علي عطا مزعل2781021413007005

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد محمد ياسين محمود2791221411019012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد الرحمن وليد محمد ابراهيم2801321411001047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعبد الباسط حاتم جمعه جاسم2812121417018006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد عبد2821321411010084

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمرتضى قاسم عطوان جلود2831421411016155

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرسل عمار نعيم كاظم2841421422056032

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب عبد الحسين مزهر راعي2851421422008067

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية االبتهال للبناتاحيائيشهد علي خماط حامد2861421422005044

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد مؤيد علي جالل2871421411014133

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعبد هللا هادي كاظم عبود2881221411027090

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر عاشور علوان2891221422007047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك محمد لعيبي عبد الحسن2901321422001049

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيصالح الدين سهيل عبد كنو2912121411005054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزهراء سعد لطيف خضير2922121422084025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم عبيد2931421424003023

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيساره ضاري خميس محمود2941021422008057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرسل خلدون كامل سلوم2951021422008043

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرانيه محمد محمود حسن2961021422008038

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتيجان فارس نجم عبد العباس2972521424004224

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.8497.81ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم حسين علي حسين2981421422055048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.8497.81ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عادل محمد عبيد2991421422027114

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.5297.75ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشمس الزهراء ضياء خضر عطوان3001221422028061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.5297.75الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيآية براء فخري محمد صبري3011021422018006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.4497.74ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه يقظان محمد جعفر3021421422027118

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.0097.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء عبود اجريو حمود3031521422004093

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم نصير عبد الجبار قاسم3041021422034060

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية حطين للبناتاحيائيساره سالم طالب جميل3051021422004018

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية السياب للبناتاحيائيشمس طالب محمود حمد3061021422002061
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.0097.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيباسل معد جاسم محمد3072021411046010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيساره محمد علي سلمان3081421522062020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0093.83ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيمريم محمد عبد محمد3091021524013005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيسلطان احمد تركي مجباس3101021511014054

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيدعاء حيدر عكله غالي3111421522032010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حسن علوان3121021511026090

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد علي ابراهيم عباس3131421511020088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0087.50 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيغاده علي عبد الغفار حسين3141421522007016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى عدنان عبد الهادي كاظم3151121511049139

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيامنة رائد عبود عواد3161121522037003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الحكيم محمود حسين رميض3171121511015053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيالحسن محمد حميد مجيد3181221511006010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0086.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي بشار ستار عباس3191021511020174

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد493.0082.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدرة محمد جاسم حمود3201321511010035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد493.0082.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى عدنان زبون بشير3211421511020095

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية اغادير للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الكريم حسن3221121522038014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد479.0079.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى احمد علوان شالل3231621511001261

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيساره اسماعيل عبد كاظم3241121422044050

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.3294.72ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي رياض عبد الستار مجيد3251321411019126

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.8892.81ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد خالد تكليف كاظم3261121411010071

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.9292.65زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيفهد معتز محمد داود3271421411008077

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي كامل جبار3281421411020033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0093.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحسن وليد خالد عبد االمير3291421411015102

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0087.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد باقر وسام هاشم3301421511014115

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا حاتم عبد الكريم هندي3311121411017068

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية جرير للبناتاحيائيفاطمة حسن هادي محيبس3321221422008043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيضحى احمد شريف غضبان3331421426001083

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب علي امين محمد3341021422037036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد كاظم مالح طاهر3352821511010005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0088.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين سرحان حسن3361621511001015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي محمد حسوني علي3371221511023073

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية جصان للبنينتطبيقيحيدر علي كريم عنين3382621511036009

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي احمد جاسب محمود3391021511008045

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيخالد فائق خاشع عبد اللطيف3401021511019027
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي الرضا صالح محمد صالح3411521511016033

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيامير جاسم حسن جاسم3421521511007185

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد456.8076.13االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم مصطفى عبد الجليل ابراهيم3431321511010007

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عيدان علي3441121511006153

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية المأمون للبناتتطبيقيطيبه خالد اسماعيل علي3451021522034014

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد437.0072.83ثانوية السياب للبناتتطبيقيغسق وليد عبد الحسين مجيد3461021522002027

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.7293.29ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد الصادق طالب خضير عبد3472221411001046

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.8892.15ثانوية العراق للمتميزيناحيائيزيد طارق محمود سرحان3482021411040028

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حامد رحيم خيون3491621411001038

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0090.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه رعد احمد سلمان3501021422037056

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقييوسف طه ثابت نعمان3511021513018009

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي كاظم جواد كاظم3521421511010028

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعبد السالم مزاحم نعمه حمزه3531021511038010

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيجبار كاظم جبار عبد الرضا3541321511008012

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقيايه علي فؤاد جسام3551221524007002

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيلؤلؤ عباس عبد الجبار مهدي3561421522037023

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد خزيم3571021511013078

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد458.0076.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمحمد صالح اسماعيل محمد3581221511019040

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا باسم فائق عبد الحافظ3591621413076007

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيجعفر مبارك كامل عبيد3601221511027031

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزهراء عالوي دشر جالب3611421422050023

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب جمال شهاب احمد3621121422015040

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.8095.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف محمد هاشم قاسم3631321411019206

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد منيب احمد كاظم3641221411022058

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمنتظر جاسم خزعل مشتت3651421411018082

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمهند محمد عبد السيد خابط3662621411038084

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.8094.47اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيهمام احمد سعيد احمد3671721411011251

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيرفل عبد الستار ياسين احمد3681021422013030

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعباس محمد موسى مولى3691321411012071

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.8093.30زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمحمد شمس علي نياز3701421511008006

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد وضاح سامي فاضل3712121511014009

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى مهند سمير عبد علي3721021513010009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية بروانة للبنينتطبيقيحقي اسماعيل عبد الجبار غضبان3731921511066013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0095.83اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحسن محمد رضا سلمان عويد3742621511023018
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيصفا حسين حمود محمد3751421522003018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعبد الوهاب فائز عزيز فليح3761921511013027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0095.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد مالك قاسم رسن3771521511001013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى أسعد كاظم محمد علي3782221513040036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعمار عبد الخالق كريم عبود3791121511020117

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0094.83 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيرقيه عبد الرحمن قحطان عبد الرزاق3801421522007006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيريناز نبيل محمود عبدهللا3812121522003014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحيدر ضياء مسلم صالح3821321511021026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيسانيه عالء محمد رضا3831121522013026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0094.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد ميلود ضياء ابراهيم3841421511020007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0093.17إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى عباس فواز زغير3851421511014146

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعلي غالب سعد فاخر3861121511008045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمحمد علي حسين مهوس3871321511011047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيالحسن حيدر لطيف حسين3882221511034010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقياحمد فراس محمد غني سليمان3891021511006007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0092.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب حيدر محمد علي سلمان3901421522008033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي حيدر خلف حافظ3911421511025043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0092.50أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيسجى عبد االمير جبار3921221522021013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمحمد فهد علك عبد الحسن3931521511015067

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية النصر للبناتتطبيقياستبرق محمد منذور دايخ3941221522031003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد560.2093.37الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابو بكر هاني عبد الحميد رشيد3951021411002003

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0098.50اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيادريس انس جاسم علي3961121511002003

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0098.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار يوسف محمد علي عبد االمير3971221511027119

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0097.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء قصي عزة جاسم3981421424003027

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0097.17ثانوية دجلة للبناتتطبيقيامنه احمد عبد الرزاق جواد3991021522013004

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائياحمد سالم فاضل محمد4001621413076001

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى رائد عبد الكريم حبيب4011421411001042

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيسارة فائق جعفر نصيف4021121522036023

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0096.83ثانوية المأمون للبناتاحيائيزينة حيدر صادق فرج4031021422034033

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.6896.78ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم مصطفى اسماعيل محمود4041021424013059

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيظفر وسام عبد العباس صيفي4051021424013050

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيرقيه نزيه محمد عبود4061421422014033

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهارتيون ارام ليون وارتان4071421511020112

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0096.67اعدادية سيناء للبنينتطبيقيمصطفى اسعد حسين مجيد4081321511018024
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قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمصطفى مؤيد كاظم غافل4091321411017063

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيود محمد عباس خزعل4101321422024136

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي جاسم جبار قاسم4111421411029027

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.2096.20ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسلمى معاذ سعدون مصطفى4121421422055026

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية العقاد للبنيناحيائيادم مهدي رحيم عصمان4131221411028015

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.1296.02الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيعال شعبان حاتم حمد4141021422018087

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيايمن مؤيد محمد حسن4151121411015025

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0096.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء محمد علوان عبد العال4161221422026118

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية عائشة للبناتتطبيقيرؤى محمد عبد الحسين زيدان4171421522010013

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم وسام عدنان يوسف4181021522035036

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيبناز عباس خضر حبيب4192121522003007

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفنار حسن علي جاسم4201121522008034

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين حسن سوادي حسن4212821511011031

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتماره عالء يعقوب عباس4222121522071006

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقياحمد عصام قدوري علي4231221511002002

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية الينابيع للبنينتطبيقياكرم باسم قمبر عبد هللا4241621511074007

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعلي حيدر سليم صالح4251021511012011

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه هادي حمزه مالح4261421422002086

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.1293.69ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد حاوي عبد4271321422043098

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0093.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمسرى دعاء مهدي محيبس4281221422038046

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0092.83الثانوية الشرقية للبناتاحيائيساره الهادي حامد عبد النبي4291421422030023

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية السياب للبناتاحيائيزهراء جمعه خزعل غضبان4301021422002034

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية النجاة للبناتتطبيقيرقيه حيدر علي محسن4311521522003014

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمروه احمد عبد زاير4321521522014039

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيصفا فاضل عباس محمود4331021422015029

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد531.8088.63ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيابراهيم سمير عبود علي4341021413012002

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيهبه قيس عبد الرحمن محمد4351421422037076

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه وفاق عبد العباس خضير4361221422031169

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية االمال للبناتاحيائيهاجر مقدام قصي توفيق4371121422011152

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيتقى سنان صالح مهيدي4381021422017007

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عكله4391521422014141

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين علي بعرور فلك4401521422005017

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائينوريه عبد السالم حسين علي4411921422065039

كلية العلوم/جامعة بغداد547.1291.19ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيديما اياد مجيد حميد4421321422049029
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كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمنه هللا حسين رحيم منثر4431421422030042

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائينرجس جمال محمد جابر4441521422004203

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيدينا خالد بشير مجيد4451121422041032

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17ثانوية نور العلم للبناتاحيائيفاطمه رياض صالح حمزه4461121422052023

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيمريم ناظم حسن خليل4471421422051021

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيعسل رياض احمد علوان4481121422044057

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم عباس علي4491221411022053

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0090.50اعداية المعراج للبناتاحيائيرفل محمد حامد علي4501021422031037

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمهدي نوري صبيح عبود4511221411007176

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيافنان ياسر حسين علي4521121422048003

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد وسام علي عبد الحسن4531321411012125

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00الثانوية المعينية للبنيناحيائيمحمد خضير حسن احمد4541121411021021

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الصويرة للبنيناحيائيابراهيم صادق عباس عبد اللطيف4552621411012001

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعلياء عمر اسماعيل عبد الجبار4561121422014093

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0090.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيسلمى حسين محمود جاسم4571221422026151

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبتول باسم عبد األمير عبد الحسين4581221422009005

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيفينوس رؤوف محمد ماجد محمد رؤوف4591221422005029

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمريم غزوان صبحي عطا هللا4601021422025045

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيياسر سعد ناجي محمود4611021411015056

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتبارك وسام شاكر عبد الواحد4621321422039045

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم كاظم جاسم عبود4631421422030041

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيامنيه محمد ناجح جواد4641221422012009

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيمينا ياسر ياسين فهد4651021522038048

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير عباس سلمان4661121422050024

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية الرباب للبناتاحيائياالء خليل علي بندر4671521422012004

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيبنين احمد سامي كريم4681421422068018

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم احمد صالح الدين عبد الرحمن4691321422039206

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية العزة للبناتاحيائيمريم حميد عبد االمير حميد4701221422036078

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0089.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيدانيه عمار حنتوش محمد4711421422012038

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيميس علي شاكر حميد4721121422048088

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهاجر حسام عبد الرزاق جاسم4731121422060066

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب علي حسين امين4741821422045086

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم محمد خليل ابراهيم4752321422032091

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية الصمود للبناتاحيائيمريم فتحي مزاحم فتحي4761421422034041
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كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية هيت للبنيناحيائيمهند خليل ثابت صبري4771921411025065

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور ايهاب صبحي عبد القادر4781121422014136

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية البطولة للبناتاحيائيرواسي احمد صالح عبيد4791021422028055

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرند عبد هللا حمادي نهر4801121422009043

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية البدور للبناتاحيائيفاطمه محمد علي جبر4812321422010020

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0088.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب محمد حسين شفيق4821321422039124

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائييسر خالد احمد عبد الحميد4831021422038131

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيحوراء محمد غازي حمود4841121422037013

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية السياب للبناتاحيائيمسرى عبد المنعم عدنان عبد الستار4851021422002089

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم عماد محي الدين نوري4861021411020010

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي احمد محيسن خلباص4871421411039089

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيعذراء ناظم جواد كاظم4881221422033043

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيدالل صباح عبد الهادي صالح4891021422024014

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي عبد الوهاب ناصر4901321422001126

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبود مطر4912621424004068

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ عباس موسى رحيم4921121422017189

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه علي ساده هوني4931321422040028

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية الفردوس األهلية للبنيناحيائيزيد هيثم عبد العزيز يوسف4941321413004002

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمروان جاسم محمد جاسم4951821417004021

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية البخاري للبناتاحيائيهيام منذر مسعود احمد4961221422027071

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيضحى عدي خضير عباس4971121422016047

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية النبوغ للبناتاحيائيسبأ مثنى سامي رمضان4981021422016013

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية االيالف للبناتاحيائيفرح باسم محسن راضي4991021422022023

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية اسماء للبناتاحيائيغادة فرات ابراهيم حسين5001121422035033

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0087.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيبتول وسام هاشم محمد5011421422056017

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية البطولة للبناتاحيائيامنه فريد عدنان صالل5021021422028017

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيرعد محمد عبد هللا سعد5031421413005006

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0087.17اعداية الهدى للبناتاحيائيدانيا حسين عادل محمد5041421422013007

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيزهراء أنس سرحان فاضل5051021422008050

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيبتول علي حسين زاير5061321424011004

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية التضحية للبناتاحيائيمنال كامل كاظم جاسم5071221422010038

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي عمار منذر خزعل5081121411049080

كلية العلوم/جامعة بغداد521.8086.97ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء صفاء حبيب جاسم5091121422047032

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيدينا اسامه مصطفى عصمت بكر5101421424002008
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كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزهراء حمدي برهان الدين فرمان5111121422036018

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية رقية للبناتاحيائيامنه ياسين سالم داود5121121422010003

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية البتول للبناتاحيائيطيب الجنه يوسف اسماعيل ندى5131121422013085

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيغفران رياض فالح مهدي5141121422016054

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67ثانوية المعالي للبناتاحيائيدانيه خالد خليل فرج هللا5151421422054007

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيايه صالح زيدان خلف5161321422035018

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0086.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيياسين رياض جديع عبيد5172321411006242

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيمقداد نعيم نايف سهيل5181121415009042

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيامنة ميثم عبد االمير جبر5191421422016003

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية القناة للبناتاحيائيتمارا اثيل يوسف مجيد5201321422003016

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0086.33ثانوية حطين للبناتاحيائينور الهدى طه عبد الحسين حمود5211421422004036

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم احمد حميد عبد5221021422036113

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء انور ابراهيم عباس5231321422001116

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية النصر للبناتاحيائيعذراء صدام الزم عطيه5241221422031171

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية الخلود للبناتاحيائينبأ محمد صالح قحطان حمد5251221422012055

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمه ثامر حسن علي5261321422023043

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر هالل عبد الكاظم جاسم5271221411007054

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية النور للبنيناحيائيسجاد ستار جابر جار هللا5281221411023066

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسين علي فالح عبد هللا5291121411006030

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0085.67إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمصطفى ناطق برهان داود5301021415004065

كلية العلوم/جامعة بغداد513.9285.65الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطه اياد عزيز مجيد5311021411002029

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيحنان احمد كاظم احمد5321021422038029

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمحمد حسان صالح محمود5331421411018069

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0085.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيآيه علي هاني جبار5341021422019005

كلية العلوم/جامعة بغداد511.7685.29ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسعد خيون طلب عرموط5351121411010035

كلية العلوم/جامعة بغداد511.7685.29الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيبشير عباس هالل فياض5361021411002015

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيلمى ناطق نيازي عبد الحميد5371021422012045

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0085.00اعدادية التقى للبناتاحيائيرسل مهند فاروق احمد5381121422012038

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيناديه عبد الحميد حمد سالمه5391221422028108

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية بابل للبناتاحيائيرقيه عبد اللطيف بهلوان علي5401221422014016

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبدهللا جواد عبد الكاظم درب5411021411020115

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب رضا مطيلج عبد هللا5421521422011121

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائيسحر حميد جاسم عواد5431021422008064

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0084.67ثانوية طيبة للبناتاحيائيفاطمه محمد يحيى جاسم5441321422038021
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كلية العلوم/جامعة بغداد507.0084.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيرفل جميل خزعل مخلف5451021422013029

كلية العلوم/جامعة بغداد505.4084.23ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد مصطفى غني علي5461121411010078

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيياقوته احمد عبد الكريم جاسم5471321422040243

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيرسل حيدر علي حسين5481221422007024

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم خالد محمود مصلح5491421422043221

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0084.00ثانوية الفوز للبناتاحيائيمريم امجد كريم خضير5501321422023055

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0084.00اعدادية رقية للبناتتطبيقيمالك كيالن علي عثوان5511121522010008

كلية العلوم/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمرام عادل نايف مرعي5521121422017155

كلية العلوم/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية االصيل للبناتاحيائياسراء عالء فاضل عبد5531121422005007

كلية العلوم/جامعة بغداد502.0083.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرقيه رفعت محمود شالل5541321422039082

كلية العلوم/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائييوسف كريم عبد هللا فالح5551921411009271

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيرفل محمد حمزه مكي5561221422012017

كلية العلوم/جامعة بغداد499.0083.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينبا جبار رحيم عبد الواحد5571321422039249

كلية العلوم/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين زغير عبيد5582621413009031

كلية العلوم/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمد مدحت فيصل عطا هللا5591021411016046

كلية العلوم/جامعة بغداد498.0083.00ثانوية النعمان للبناتاحيائيزينب علي سعدون هادي5601321422026008

كلية العلوم/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية العزة للبناتاحيائيطيبة عماد سلمان كاظم5611221422036067

كلية العلوم/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيافراح محسن عباس دخان5621321422040013

كلية العلوم/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمة صالح حسن ناهي5631121422012090

كلية العلوم/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين جاسم محسن رستم5641521511005034

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيظافر هشام جبار سالم5651021411026121

كلية العلوم/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيآيات جاسم فرحان كاظم5661521422009001

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعبيد خيون عبد الخضر كريم5671121411018007

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدينا طالل عبد الرحمن محمد5681021422038037

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمة عمار محمد محمد امين5691121522006045

كلية العلوم/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيشمس صفاء احمد كمي5701121422006119

كلية العلوم/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيحسين فالح حسن خلف5712121417072004

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم محمد غيدان خلف5721121422008101

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية الفردوس للبناتاحيائياسراء حسن عليوي زغب5731021422008006

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد المهدي مشتاق طالب مهدي5741221411007125

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية حطين للبناتتطبيقيسدير سالم عبد موسى5751321522027006

كلية العلوم/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيمنتظر منصور عباس راهي5762221511049006

كلية العلوم/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيفائزه علي هاشم حمودي5771321522004026

كلية العلوم/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيتبارك عبد العباس قاهر سالم5781221522007007
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كلية العلوم/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الريف للبنينتطبيقيعبد السالم هيثم كامل علوان5791221511026022

كلية العلوم/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيتبارك اكرم محجوب صالح5801121522003010

كلية العلوم/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية البتول للبناتتطبيقينبأ فاضل حاتم صبر5811121522013061

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيقاسم عدنان محسن فارس5821421511029048

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيفاطمه عبدالرحمن عواد حمادي5831021522017013

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0076.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمهند وليد كاظم ماهود5841421511016171

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيتبارك اياد عجيل سلطان5851121522006011

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمينا فاضل عدنان فاضل5861021522009040

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية دجلة للبناتتطبيقيورد صافي عبد الكريم مصطفى5871021522013026

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيزينب هيثم سلطان ملوح5881221522039027

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية االمال للبناتتطبيقيسارة غالب حسن غالي5891121522011020

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعدنان عبد الرحمن عبيد خميس5901121511028021

كلية العلوم/جامعة بغداد450.0075.00الخارجياتتطبيقينجوى يوسف معين بصل5911121528050092

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايالف حبيب ظاهر طاهر5921021522035003

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية الزهور للبناتتطبيقيانسام انيس ليلو جاسم5931421522016002

كلية العلوم/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقينور مؤيد صباح احمد5941421522037029

كلية العلوم/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيكرار كاظم احمد علي5951421511006068

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيشهد عمار جابر حسن5961421522058018

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم مهند خميس جلوب5971021522035035

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسين احمد مجيد عبود5981421511050024

كلية العلوم/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين مازن جوده رشيد5991221511027053

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعباس صالح عباس رحمة6001121511041067

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية حطين للبناتتطبيقيحوراء علي صابر جاسم6011421522004009

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيرانيه محمد عبد الكريم محمود6021321522006007

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيشمس الدين سمير محمد مهدي6031121511006071

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00ثانوية الصمود للبناتتطبيقيرفل رائد سلمان داود6041421522034007

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية البراق للبنينتطبيقيمهدي علي عبد الحسين ونيس6051521511002069

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيسجاد ماجد حميد يوسف6061021511033013

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا محمد كريم عباس6071121511018035

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية العامرية للبناتتطبيقيفرقان قتيبة احمد طه6081021522036035

كلية العلوم/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد ثابت لفته عجيل6091521515001091

كلية العلوم/جامعة بغداد430.0071.67الخارجياتتطبيقييقين حسن محمد نعيت6101021528050078

كلية العلوم/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيابراهيم باسم محمد خضير6111121511009001

كلية العلوم/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيزهير قيس حمزه كاظم6121121511018019
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كلية العلوم/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيياسين قاسم جابر داخل6131121511041160

كلية العلوم/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية عائشة للبناتتطبيقياسراء مسلم جهف حسن6141421522010006

كلية العلوم/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية جرير للبناتتطبيقيآمنه علي خماس حسن6151221522008002

كلية العلوم/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمصطفى رائد عبد ياسر6161121511023034

كلية العلوم/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد كامل حميد6171021511020139

كلية العلوم/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيصهيب محمد عبد الصمد حميد6181021511006022

كلية العلوم/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد حاتم عبد هللا سلمان6191121511018005

كلية العلوم/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيقتيبه جواد كاظم ناصر6202621515006037

كلية العلوم/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمريم عامر مسلم سبتي6211121522006059

كلية العلوم/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية النور للبنينتطبيقيمصطفى عبد الهادي خرابه عدام6221221511023110

كلية العلوم/جامعة بغداد415.0069.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيصادق فؤاد محمد عبد هللا6231421511020041

كلية العلوم/جامعة بغداد415.0069.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمهيمن محمد كاظم ناصر6241421511019132

كلية العلوم/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقييوسف عبد هللا رشيد كاظم6251121511015144

كلية العلوم/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمحسن خالد محسن علي6261421511042023

كلية العلوم/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية االصيل للبناتتطبيقيساره زياد نجيب عرب6271121522005014

كلية العلوم/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيبشائر احمد عبد الرزاق نور6281421522040005

كلية العلوم/جامعة بغداد408.0068.00الخارجيونتطبيقيمؤمل حيدر صاحب حزام6291421518001240

كلية العلوم/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيذو الفقار مسلم عبيد مالح6301521511006023

كلية العلوم/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر محمد ناظم محسن6311121511009079

كلية العلوم/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الجواهري للبنينتطبيقييحيى محمد علوان جواد6321221511013060

كلية العلوم/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد غالب عزيز محمد علي6332821511037007

كلية العلوم/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية السياب للبناتتطبيقينور الهدى امير مجيد جاسم6341021522002037

كلية العلوم/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سمؤل صالح مهدي6351121511019094

كلية العلوم/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيبكر محمد عبد اللطيف احمد6361121511015023

كلية العلوم/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقيرافع عبد هللا محمد عبد هللا6371021511006018

كلية العلوم/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبسمله ستار لطيف حسن6381321522014006

كلية العلوم/جامعة بغداد400.0066.67الخارجيونتطبيقيحسين حسن شبيب كعيد6391121518001093

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهدى محمد جدالن محسن6401121422021145

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه حسين عباس جبار6411421422065237

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية اسماء للبناتاحيائيساهره عادل صالح مهدي6421121422035022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيحوراء حامد ظاهر حمود6431121424006002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية البطولة للبناتتطبيقيعائشه عصام جدوع محمود6441021522028049

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد سالم عباس محمد6451121511049009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين عبد الواحد شنون عجيل6461121511041036
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيجالل محمد كاظم نايل6471121511046003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد392.0065.33أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقياروى يحيى خميس رجا6481221522021001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيايمان علي خميس عبد هللا6491221422015006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية رفيدة للبناتاحيائيشهد شوقي شهاب احمد6501121422041048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيرقية احمد نجم عبد هللا6512821422043019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية االنام للبناتاحيائيلينا علي محمد خورشيد6522121422045057

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيفاطمه معن نصيف جاسم6531421422015107

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0086.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيوميم نعيم عالوي مشعل حسن6541021422009107

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيدانيه ضياء عبد الحسن باقر6551221422007020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية الحضارة للبناتاحيائيكوثر حميد علوان فياض6561021422026073

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهاجر قحطان ياسين ارحيم6571021422005018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرسل جبار سالم عباس6582621424012069

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتبارك احمد سوادي هذال6591121422041017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمالك عبد علي حمزه6601121422009085

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية اسماء للبناتاحيائيصبا يعرب كاظم شاكر6611121422035028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيشمس الزهراء محمد حمزه عبود6621121424014026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينور عبد االمير هارون ناهي6631421422059059

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم علي حريزه عبد الحمزه6641421422036053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الستار عجاج6651421422006072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم عمر محمد علي6661121422007064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد490.0081.67اعداديه االنوار للبناتاحيائيرنا عباس طاهر كريدي6671121422026020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيدانية خالد عباس عبد6681421424011002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيغفران حسين محسن خلف6691121422008088

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد488.0081.33ثانوية النضال للبناتاحيائيطيف علي جابر جاسم6701021422020041

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية االمال للبناتاحيائيماريا احمد محمد حسن6711121422011114

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية فدك للبناتاحيائيوفاء مظفر ستار فليح6722121422067097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينبأ ثامر فاضل حمدي6731121422048094

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ حميد حمزه سلمان6741121422025165

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية العامرية للبناتاحيائينبأ اياد محمد مصطفى6751021422036133

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيزينه محمد فرحان حسين6761421424031022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.0079.83اعداية المعراج للبناتاحيائيتبارك مزهر ناجي زبار6771021422031024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية وهران للبناتاحيائيشهد امين محمد ابراهيم6781121422049019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم صابر6791121422006146

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0079.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيضحى ياسر جاسم حمادي6801121422014081
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية االبتهال للبناتاحيائيرنا احمد سالم عباس6811421422005026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيريام جاسم محمد صالح6821421422003040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الربيع للبناتاحيائيهبه رحيم شحاذه اسماعيل6831221422002021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0078.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيبثينه عبد الحسين كتاب رويح6841421422031005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0078.33الثانوية الشرقية للبناتاحيائيزهراء رشيد محسن مغير6851421422030018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0078.33الخارجياتاحيائيشهد قحطان عدنان وارد6861421428050253

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمرام منذر سعد عبد6871121422021112

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية الشمائل للبناتاحيائيفاطمة محمد باسم عواد6881421422042078

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية التعاون للبناتاحيائيشهد عالء عبد الكريم نجم6891121422040093

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية اسماء للبناتتطبيقيطيف نزار عبد عاصم6901121522035014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيايه عدي محمد شالل6911321522017005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية النصر للبناتتطبيقيحوراء حسين علي مهوس6921221522031012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيمروة صالح سعدي محمد6931121522003026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية الفرح للبناتتطبيقيسناريا عالء فاضل جاسم6941421522053017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيشهد عماد ياسر علي6951021522039010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية حماة للبناتتطبيقيتبارك فوزي رشيد حميد6961121522025003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيتبارك اسعد شاكر عبد السجاد6971421522044006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية النجاة للبناتتطبيقييقين عبد الحكيم ناصر محسن6981521522003043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد411.0068.50ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقينورس عبد الجبار خليل ابراهيم6991021526002038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية العامرية للبناتتطبيقينبأ فراس عزمي علي7001021522036041

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيريام حسين عون حسين7011221522036012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد409.0068.17الخارجياتتطبيقيهبه جاسم محمد علوان7021121528050103

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزهراء حسن كاظم قاسم7031121522046014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد405.0067.50الخارجياتتطبيقيشهد احمد ابراهيم علي7041021528050046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيايه حاتم يعقوب غدير7051421522015006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيرجاء سعدي احمد سلمان7061021522012005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيعائشه محمد مولود رشيد7071021522038031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمه ستار ابو شعيعه ياسين7081521522006028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرنا جاسم محمد عبد هللا7091121522015019

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرنا رياض علي حسين7101421422015051

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيعذراء عدي سلمان مناجد7111421426005047

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية االستقامة للبناتاحيائيزهراء سليم هبر عكاب7121521422018065

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية زينب للبناتتطبيقيحنين عصام حميد كاظم7131421522043002

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيزهراء مشتاق طالب كريم7141121522042011
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيحوراء عقيل سالم حسين7151421522062011

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر حسين ياسين7161221524006004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية االغادير للبناتتطبيقيكوثر جواد كاظم شلب7171421522071007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية الفكر للبناتتطبيقيضفاف مؤيد جبار سلمان7181521522016036

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفردوس ستار ابو شعيعه ياسين7191521522006030

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيعال عادل محمد يونس عبد الرحمن7201421522057027

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينب عبد علي محمود7211021422036070

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية البسالة للبناتاحيائيزينب عماد علي علي جان7221321422016046

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية حطين للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد دنان7231321422027016

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمها باسل مال هللا حسين7241121522014057

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيتبارك نبيل حمودي شاكر7251121524014002

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية االخالص للبناتتطبيقيصبا حيدر عدنان فتالوي7261121522046027

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية جرير للبناتتطبيقيمريم حيدر سعدي حطاب7271221522008030

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم جواد كاظم اركان7281021522014033

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيديار عيسى سلمان جاسم7291121522041017

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينة محسن محمد حسن7301121524014010

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيرسل سعد عبد بديوي7311121522009011

كلية القانون/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين قصي مهدي بدر7321521222009019

كلية القانون/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية عدن للبناتادبيمريم سعدي مطر ديوان7331321222030091

كلية القانون/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى محمد عبد الصاحب عبد الحسين7341221211036076

كلية القانون/جامعة بغداد536.0089.33االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءادبيمريم مرتضى حمدان عباس7351421224018005

كلية القانون/جامعة بغداد527.0087.83اعداديه االنوار للبناتادبيتقى نصير سويل رسن7361121222026014

كلية القانون/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية البصرة للبناتادبيمريم محمد ياسين مشكور7371121222043034

كلية القانون/جامعة بغداد512.0085.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيسيف فؤاد نوار اسماعيل7381021411017025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيدينا حامد عبد الحسين شكاكي7391021422035036

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية بنات العراق للبناتادبينسمة ماهر حامد رشيد7401121222057027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد االمين اكرم عزيز صايل7411121211024043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية االسراء للبنينادبييوسف محمد ظاهر جهاد7421021211011045

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية االنفال للبناتادبيتبارك وليد خالد ابراهيم7431021222019008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الفاروق للبناتادبينور الهدى سمير محمد علي7441021222037029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية السجى للبناتادبيطيبه واثق علي فرمان7451121222063019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية االستقامة للبناتادبيزينب ناضل حمود جبر7461521222018046

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة مثنى جاسم محمد7471121222015043

كلية التمريض/جامعة بغداد576.2096.03ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيزكي فراس فايق خزعل7481221411001035
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كلية التمريض/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين علي عبيد زيدان7491921411065047

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيحذيفة محمد عبد الكريم عبد هللا7501921411092026

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائييسرى خليل ابراهيم جواد7512121422072084

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيعبد المجيد خالد جميل فرحان7521921411054009

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0094.83اعدادية القيثارة للبنيناحيائيجعفر زياد طارق عبد الرسول7532221411046006

كلية التمريض/جامعة بغداد568.3694.73ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف ماجد محمد قاسم7541321411032099

كلية التمريض/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى ليث محمود علوان7552121411002151

كلية التمريض/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد الحق سعد شاكر محمود7561021411011023

كلية التمريض/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيايه عبد الستار جبار علي7571321422036008

كلية التمريض/جامعة بغداد567.0094.50اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيكريم عبد المجيد رشيد سلمان7582121411010077

كلية التمريض/جامعة بغداد567.0094.50ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيروان حيدر صبري عبيد7591421424004011

كلية التمريض/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية حلوان للبنيناحيائيحيدر موفق مهدي محمد7602121411052029

كلية التمريض/جامعة بغداد566.0094.33ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيرامي سعد حليم رحم7612421413019011

كلية التمريض/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيكاظم فالح حسن شاكر7622921411023073

كلية التمريض/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب محمد صاحب ساجت7631421422043150

كلية التمريض/جامعة بغداد565.0094.17اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعثمان ستار هادي حسن7642121411036023

كلية التمريض/جامعة بغداد565.0094.17ثانوية التاميم للبناتاحيائيزينب محمد شكر صالح7652121422022027

كلية التمريض/جامعة بغداد564.4894.08ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عمار جبار بستان7661421411005106

كلية التمريض/جامعة بغداد564.0094.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي السجاد صباح محمد سحور7671221411028086

كلية التمريض/جامعة بغداد564.0094.00ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيبنين ثامر معله داود7681421424011001

كلية التمريض/جامعة بغداد563.7293.95ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة رائد محمد فتاح7691521422017042

كلية التمريض/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي محمد يونس زاير7701421411026059

كلية التمريض/جامعة بغداد563.0093.83اعدادية المتنبي للبنيناحيائيفيصل مؤيد فيصل كريم7711321411017045

كلية التمريض/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحاتم كريم غالي حاجم7722221411033053

كلية التمريض/جامعة بغداد562.0093.67اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيكرار حيدر علي عبود7731321411031033

كلية التمريض/جامعة بغداد561.0093.50اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد هللا موسى7741421411041056

كلية التمريض/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمه كريم محمد يوسف7751421422006128

كلية التمريض/جامعة بغداد559.0093.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنين علي فاضل محمد7761321422015022

كلية التمريض/جامعة بغداد558.0093.00الخارجياتاحيائياسراء جبار كاظم كاطع7771121428050005

كلية التمريض/جامعة بغداد557.0092.83اعدادية المنارة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم ولي عبد الجبار7782121422018057

كلية التمريض/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمنار محمد غازي شاحوذ7791021422015053

كلية التمريض/جامعة بغداد556.0092.67ثانوية الكوثر للبناتاحيائيضحى محمود حمدان منصور7801321422044038

كلية التمريض/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية الكرخ للبناتاحيائيايه عبد االله محمود شحاده7811021422001004

كلية التمريض/جامعة بغداد555.0092.50اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم قاسم مناحي كاظم7821321422031163
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كلية التمريض/جامعة بغداد554.0092.33اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدعاء عادل سلطان عليان7832121422003038

كلية التمريض/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور الزهراء قحطان كريم مراد7841321422021062

كلية التمريض/جامعة بغداد554.0092.33ثانوية التجدد للبناتاحيائينبأ وليد خلف ياسين7851221422037031

كلية التمريض/جامعة بغداد553.0092.17ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيبشرى خليل ابراهيم جواد7862121422072020

كلية التمريض/جامعة بغداد553.0092.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزينب محمد نجم عبد هللا7872121422057091

كلية التمريض/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد قحطان مزعل نهير7881321422034017

كلية التمريض/جامعة بغداد552.0092.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي محسن حسن7891521422007090

كلية التمريض/جامعة بغداد552.0092.00ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيعذراء علي يونس عاتي7901421424022016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.4493.91الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد حنون شنين7911021411028049

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدينا علي عادل عبد اللطيف7921321422039072

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية حطين للبناتاحيائيحوراء محمد عبد القادر عبد الستار7931021422004011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية اسماء للبناتاحيائيتقى موفق كاظم حمادي7941121422035011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد469.0078.17مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيدنيا قصي علي حميد7953021427035003

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد463.0077.17إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيصادق حازم بوري حمد7961421411014065

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية الكرخ للبناتاحيائيفاطمه كريم حسين محمد7971021422001031

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيطارق احمد مجيد حميد7981121411041056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثائر خضير محمد7992321424015018

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية القصواء للبناتاحيائيرونق عمر احمد عباس8001221422051052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية الحضارة للبناتاحيائينور بشير علي حسين8011021422026089

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيسرى احمد سلمان عباس8021021422034035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيسما عمار عادل علي8031321422034016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمنة هللا احمد مندوب شذر8041121422048087

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية البتول للبناتاحيائيآيات سفيان فخري اسماعيل8051121422013021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان مناف حليم امين8061021422035048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيأماني حسام يوسف مهدي8071121422044006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية االمال للبناتاحيائيان عبد الرحمن أحمد علوان8081121422011011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه سمير سوادي طليع8091321422031136

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيشهد عبد الرحمن عبيد علي8102621422004085

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائياعتماد مندي مصطفى مصطفى8112521422011005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية العدل األهلية للبناتاحيائيزهراء مسعد مظفر خورشيد8121221424003004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيحنين فاضل عبد خميس8131221422020013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين ستار حيدر ثامر8141521422011033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية االالء للبناتتطبيقيرباب رعد حاتم وحيد8151121522059004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية التعاون للبناتتطبيقيمريم وليد خالد عيسى8161121522040038
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيسيف صالح كمر كليب8171121511020062

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيابراهيم عمار عدنان طه8181021511019003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0061.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك عصام يونس سلمان8191121522015007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيسدن رعد محمد حوار8202621424012133

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيدعاء رحيم عبود راضي8211121522015012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد363.0060.50اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقياحمد خليل محمد حميد8221921515007005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية النعيمية للبنيناحيائيحارث احمد ابراهيم محمد8231921411100001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية العزة للبناتاحيائيزينه محمود عبد موسى8241121422001020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية الصمود للبناتاحيائيدره زياد طارق ابراهيم825142042101013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمصطفى غالب كامل حسن8261421411003119

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد359.0059.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيابراهيم زياد خليل ابراهيم8271021511017002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد359.0059.83ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفرح فراس غريب حسن8281121522008033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيابراهيم لؤي خالد يوسف8291021511003002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد358.0059.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحارث مثنى صيهود سلمان8301321511035011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد357.0059.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء محمد سالم عبيد8311321422039105

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد357.0059.50اعدادية النهار للبناتاحيائيهاجر عبد الكريم عبد الحسين علي832112042127066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد357.0059.50ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيفاطمه قاسم ثجيل مجيد8331121522042023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيايه كاظم مهدي حسين8341121522006006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية ام القرى للبناتاحيائيسمية سالم خميس محمود8351421422015079

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد355.0059.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابراهيم علي ابراهيم عباس8361421511019002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية االخالص للبناتتطبيقيهدير مهدي جبر طميغ8371121522046043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الغني اسماعيل838172051011098

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد354.0059.00اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعباس طالب خزعل دويج8391521511013036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد354.0059.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفرح ستار جبار سعود8401121522015036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد354.0059.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيوفه عدي نادر كاظم8411121522008052

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء عبد الحسن عباس ليلو8421121222039021

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0084.67اعدادية القناة للبناتادبينور مناضل محمود عبد هللا8431321222003037

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0083.50ثانوية االسوار للبناتادبينور عمار رضا حسن8441321222007035

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية ام القرى للبناتادبياسراء باسم حسن سعيد8451421222015002

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33ثانوية االالء للبناتادبيغسق بشار احمد محمود8461121222059018

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0083.33اعدادية الوزيرية للبناتادبيمنار عالء داود سلمان8471321222005043

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية عدن للبناتادبيرند رياض عبد حمادي8481321222030045

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية عدن للبناتادبيزهراء محمد قاسم عبد8491321222030056

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0082.83أعدادية الفاطميات للبناتادبيشيماء صباح اسماعيل فرج8501221222021056
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كلية اللغات/جامعة بغداد496.0082.67ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيحوراء حسين حاتم عبد الكاظم8511421226003034

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية ابابيل للبناتادبيسجى عبد الستار حسين صعب8521121222045025

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية عنه للبنينادبياثير عبد الحكيم احمد ياسين8531921211021001

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية بغداد للبناتادبيريتاج محمد غازي حسون8541021222035011

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيزينب خلدون طارق عبد الهادي8551121422003035

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية ابي غريب للبناتادبيدينا اياد حميد شاطي8561021222029012

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيميديا ثائر فاضل منعثر8571521222014100

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67االعدادية المركزية للبناتادبيامل كريم محمود حسين8581321222041002

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67ثانوية الشمائل للبناتادبيخديجه خضير خلف نزال8591421222042015

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0081.67اعدادية الفكر للبناتادبيساره امير احمد محمد8601521222016043

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0081.33اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيحوراء عماد عبد المالك محمد حسن8611221422029027

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور طارق عباس مطر8621121222017112

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيرحمة عمار ابراهيم عواد8631221222020010

كلية اللغات/جامعة بغداد486.8081.13ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيتسنيم مازن عبد المجيد عبد الحميد8641121422069008

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء سلوان ستار عبد8651321222001017

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيوسام فاضل عباس عاجل8661421211023286

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيموسى محسن حمد شتال8671521211016119

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيغدير ماجد مهدي نعتل8681521422011164

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء محمد حميد مجيد8691421422036025

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية االخالص للبناتادبيساره قاسم كاظم جاسم8701121222046066

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0080.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيصادق جعفر كاظم حسين8711521211007108

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية البالد للبنينادبيطه ياسر فخري عبد الحسين8721221211008028

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0080.17الخارجيونادبيحسين عليوي لويذ محمد8731121218001211

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه ناظم عبد امين8741021222035023

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عبد الكريم خضير كاظم8751321222029025

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية العزة للبناتادبيزبيده خالد حميد رزوقي8761221222036020

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية بغداد للبناتادبيشمس حسين حسن برهان8771021222035017

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية المأمون للبناتادبيبلقيس احمد جبر نايف8781021222034004

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية السياب للبناتادبياسيل نبيل سبتي فرحان8791021222002003

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية عدن للبناتادبيفاطمة جاسم محمد فياض8801121222033052

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيهاجر محمد كريم عبد الحسن8811421522015076

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0879.51ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حيدر عدنان ياسر8822421411041059

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية ابن سينا للبنينادبيمثنى ريكان عجمي علي8831121211016053

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيمسرة عمر يونس عمر8841121222037030
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كلية اللغات/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيكرار سلطان شيرخان طلوس8851421215008015

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية النجاة للبناتادبينبا جالل مخرب عبد الساده8861521222003064

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الغزالية للبنينادبيحسن علي عبد الرضا جاسم8871021211008017

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد تقي محمد طعمه شمخي8881521211011042

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0079.33ثانوية الصادقات للبناتاحيائيرجاء غانم محمد ورور8892121422096009

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب جواد كاظم علي8901521222004050

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية اجنادين للبناتادبيزهراء محمد علي خشان محمد8911021222038022

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية السياب للبناتاحيائيايه عبد الفتاح عبود ارحيم8921021422002009

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيريتا فريد متي بطرس8931421522037015

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية فلسطين للبناتادبيرفل عبد المجيد حميد عزيز8941021222032010

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفرح جواد كاظم صدام8951521222014082

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية االنفال للبناتاحيائينبأ هيثم عبد محمد8961021422019128

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0078.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين سالم سردار عبد الكريم8971421211007012

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الرباب للبناتادبيطيبه حسن عباس موسى8981221222041064

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية النصر للبناتادبيبنين ماجد محمد عمار8991221222031019

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد عبد هللا جبار بردان9001221211031064

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0078.50سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياادبيساره مطر رحيمه جبر9013021227048004

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسما فراس سامي حسين9021121222014024

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية رفيدة للبناتادبيهدى عبد هللا فالح شنون9031121222041056

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب احمد كامل عبد الرضا9041521222005055

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية بغداد للبناتادبيايه عالء عبد الوهاب سلمان9051021222035004

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية النبوغ للبناتادبيرقيه حسن عليوي موسى9061021222016004

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفائزه عباس فاضل عبد الواحد9071121222030043

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية الفراتين للبنينادبيزين العابدين عقيل علوان سكران9081321211034028

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية زهو العراق للبناتادبيغسق شريف قاسم دوس علي9091321222009026

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشهد محمد فاضل عبد االمير9101021222024016

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0077.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد نعمه حلبوص رضا9111621211019008

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الرميلة للبناتادبيفاطمة عمار محمد رشيد9121521222004078

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية الرفل للبناتادبيحوراء علي كاظم ضايف9132721222017005

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية الزوراء للبنينادبيمصطفى عدنان لطيف لفته9141421211001025

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية االصالة للبناتادبينور طه كاظم حميد9151121222024040

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية الرشيد للبناتادبيفرح عادل صالح عبد الحسين9161321222020028

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0077.17إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيجعفر جمال كاظم خضر9171421211007009

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية القوارير للبناتادبيشهد عالء العيبي عبيد9181421222070032
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كلية اللغات/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية المسك للبناتادبيدنيا شاكر دخيل سيد9191421222048011

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب صادق عبادي محمد9201521222013027

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0076.83ثانوية الحريري االهلية للبناتادبيمريم عماد محي محمد9212121224001004

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيختام حيدر عداي محسن9222621222041003

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغزل عدي ناظم جاسم9231321222014038

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0076.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيعباس رعد عباس حسين9241421211016035

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0076.33اعدادية بغداد للبناتادبيرند سعد جمال عبد الطيف9251021222035008

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية امنة الصدر للبناتادبيحوراء رياض محسن رضا9261421222059017

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية السياب للبناتادبياسراء ستار عيدان مشكور9271021222002001

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيايه سمير عاشور زبار9281121222009009

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمنتظر احمد شاكر شهيد9292721415001119

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية سما بسماية للبناتادبيرحمه صادق قاسم حمود9301421222068014

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االخالص للبناتادبيهاجر محمد عبد الوهاب خلف9311121222046115

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيضحى غسان عدنان يوسف9321421222032053

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيرقيه كاظم حيال مايع9331421224016002

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية المتنبي للبنينادبياالمير علي حسين محمود9341321211017014

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية الجامعة للبناتادبيساره رحمن ناصر زبيدي9351021222009017

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمريم مثنى فيصل مهدي9361321222024026

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0074.00الخارجياتادبيمريم مهدي فالح مولى9371021228050319

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الرميلة للبناتادبياية احمد فاخر جاسم9381521222004010

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية الجمهورية للبناتادبيمالك فؤاد شرماهي خرم9391421222031027

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية فلسطين للبناتادبيدر فراس يوسف مالزم9401021222032009

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية السويس للبنينادبيليث مثنى صبيح صالح9411321211006072

كلية اللغات/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية الفيحاء للبناتادبياستبرق سمير كريم حسين9421521222008002

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0071.17 شعبان المسائية للبنين15ثانوية ادبيجعفر صادق اكرم خضير9431421215004009

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية عدن للبناتادبيغدير علي ربيع محسن9441321222030077

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83 تموز للبنات14ثانوية ادبيتماره علي اسماعيل كاظم9451421222007010

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينور مهند رمزي مد هللا9461421222037042

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه معن عبد الصاحب عبود9471021222035022

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيفاطمة شامل جميل قاسم9481121222048027

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية مصطفى جواد للبنينادبييوسف حقي اسماعيل ابراهيم9491021211015084

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية القناة للبناتادبيايه عامر حسين جعفر9501321222003005

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمرتضى نهاد قاسم عبد الوهاب951142051169048

كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية االمين للبنينادبييوسف عبدالرحمن احمد محمود9521021211018031
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كلية اللغات/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيابرار محمد جاسم محمد9531421222003003

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية الميار المسائية للبناتادبيساره باسل فؤاد عبد االمير9541121226005019

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيسجاد علي نصيف جاسم9551321211022065

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية بغداد للبناتادبينوره حيدر عبد الستار علي9561321222001061

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية الحكمة للبناتادبيتماره فالح حسن عيدان9571021222025012

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد نزار عبد الغفار رسن9581121515001114

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد اياد جبار عبود9591521511011003

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية االنتصار للبناتادبيلبنى باسم محمد حسين9601321222015093

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0068.33ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمه فازع دحام نصيف9611021222016008

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية االقتدار المختلطةادبيشاهر ميثاق شاهر رشيد9622321217003013

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الخنساء للبناتادبياية محمد محمود قدوري9631421222040003

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعلي ضياء فهد حميد9642121211010043

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الداخلية للبنينادبياحمد المختار وليد محمود عباس9651021211033004

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي طارق عبد االله راشد9662321211063046

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية بغداد للبناتادبيمريم اسامه محي مهدي9671021222035027

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيصديق خلف ناصر عبد هللا9681521211005039

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم مجيد كاظم ارفيع9691421222037034

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50إعدادية النضال للبنينادبيعباس ولي سيف هللا فتح هللا9701421211012015

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية سيناء للبنينادبيعلي امين مزعل مزبان9711321211018035

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيآيات علي رحيم حسين9721521222014001

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية االمين للبنينادبيعمرو احمد حميد رشيد9731021211018019

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية الفداء للبناتادبيعال زهير كامل علي9741421222033046

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية االصيل للبناتادبيخديجه محسن عبود ذرب9751121222005019

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الرباط للبناتادبيرشا حسن عبد الهادي فليفل9761121222055027

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية بغداد للبناتادبيمريم صالح الدين فرج هللا هويش9771021222035030

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية االسوار للبناتادبينور الهدى مصدق سرتيب شيخلي9781321222007033

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسرى حامد راشد خستاوي9791421222037019

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد رياض حاجم سلوم9801421211034149

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية االعتدال للبناتادبيغدير فرج حسوني مخيس9811321222008038

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيهاجر سهير يونس مصطفى9821421222037044

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية الصفاء للبنينادبيجعفر الصادق علي ياسر محمد9831421211046009

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء فالح حسن خضير9841321222022078

كلية اللغات/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الصديق للبنينادبيطارق سعد طارق جاسم9852321211024015

كلية اللغات/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية طه للبنينادبيعباس سعد لعيبي جعفر9861421211049073
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كلية اللغات/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء عمار زبون عيسى9871521222010043

كلية اللغات/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية شورش للبنينادبيسيف صالح عبد هللا حسين9882121211067024

كلية اللغات/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية بابل للبناتادبيفاطمه محمد حسن كريم9891221222014027

كلية اللغات/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد حسن جري حمادي9902721211005128

كلية اللغات/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمقتدى كاظم حميد جاسم9911521211016115

كلية اللغات/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الرضا جمعه عطيه علي9921121211026061

كلية اللغات/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الكاظمية للبناتادبينور الهدى خليل رحمان كاظم9931221222029029

كلية اللغات/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية العامل للبنينادبيامير خلدون عبيد محيبس9941121211014016

كلية اللغات/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياسماعيل قاسم اسماعيل راضي9951121211052011

كلية اللغات/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية الندى للبناتادبيايثار تركي رشيد خصباك9961421222069007

كلية اللغات/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد زكي محمد جواد9971521211011045

كلية اللغات/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسيف علي حامد سالم9982121211010026

كلية اللغات/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية رفيدة للبناتادبيمريم فراس عبد الرحمن سلمان9991121222041050

كلية اللغات/جامعة بغداد376.0062.67ثانويةالعزيزية المسائية للبنينادبيكرار حميد حامد حمود10002621215001046

كلية اللغات/جامعة بغداد376.0062.67ثانوية بابل للبناتادبيزينب احمد جاسم مبارك10011221222014017

كلية اللغات/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيصفا لؤي مروان علي10021421222037023

كلية اللغات/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية الصفاء للبنينادبيعباس احمد كاظم خلف10031421211046028

كلية اللغات/جامعة بغداد373.0062.17االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءادبيمحمد شهاب سرحان دنبوس10041421213025012

كلية اللغات/جامعة بغداد373.0062.17ثانوية بنات العراق للبناتادبيمريم عبد هللا محمد عبود10051121222057022

كلية اللغات/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية البلديات للبنينادبيكاظم جليل مزهر كاظم10061421211034134

كلية اللغات/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية هند للبناتادبيامنه احمد نايف شياع10071121222020005

كلية اللغات/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية الكاظمية للبناتادبيزهراء وسام هاني سمر10081221222029012

كلية اللغات/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينورس علي سلمان جبار10091521222013058

كلية اللغات/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية عدن للبناتادبيحوراء اكرم جاسم حمود10101121222033017

كلية اللغات/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس سعدون عوده حسن10111521211007115

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمه مهند سامي نايف10121521222013048

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد منذر جبار نمر10131321211012016

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية البلديات للبنينادبييوسف ماجد عبد خالد10141421211034212

كلية اللغات/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية االنفال للبناتادبينورهان طالل جبار جبر10151021222019056

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيليث احمد عبيد محسن10161121211011058

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيياسر عمار زغير حيدر10171521211006124

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمنار عبد الرحمن عيفان فليح10181121226001047

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية الشيماء للبناتادبيدالل سلمان خلف كلوش10191221222017020

كلية اللغات/جامعة بغداد360.0060.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حسن هالل عبود10202421222018019
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كلية اللغات/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية المهند للبنينادبيوليد خالد حمود خلف10211121211040026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الكرامة للبناتادبيصفاء مصطفى محمد عبد هللا10221321222025046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية حطين للبناتادبيميسره عدنان توفيق حسين10231021222004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعباس عاصم احمد حسن10241521211016051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية العزيزية للبناتادبيزينه ناهض كاظم حميد10252621222039012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمأب اسعد صالح علي10262121211060049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0081.17اعدادية البشير للبنينادبيحسن حميد نعيم محمد10271421211033017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0081.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمرتضى ماهر هادي محمود10281221211036070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية القناة للبناتادبيمريم عمر علي عبد هللا10291321222003034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي احمد فاضل احمد10301421211024035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيايه عماد نوري حسين10311121222016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية االزدهار للبناتادبيرسل حسين محسن عبد علي10321221222009021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية الرحمن للبناتادبينبأ عباس كاظم علي10331021222021024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي جاسم سيد حافظ10341521211001076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية االعظمية للبناتادبيديمه احمد طالل سهيل10351321222004036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيأمينه حسين علي اسماعيل10361321222036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الرحمن ظافر عباس عبد10371021211013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتادبيتاره باسل جياد كاظم10381021224006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية االصيل للبناتادبيكوثر سالم صالح مهدي10391121222005042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0078.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيحسن علي جواد كاظم10401221211003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيضحى قائد صبحي كامل10411121222072028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية باب العلم للبناتادبيزهراء حسين علي صبري10421221222040012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية السياب للبنينادبيعلي حمدي رشيد بدن10431321211028027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياحمد سلمان رزوقي حمزة10441121211045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية السياب للبنينادبياحمد محمد كريم كاظم10451321211028004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460.0076.67ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيزهراء صالح سبهان يوسف10461421224031006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية التفوق للبناتادبيفاطمه تحسين هليل ساجت10471221222032026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0076.50الخارجياتادبيغفران حسن عبود عاشور10481321228050403

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيوسن رحيم كيطان معيلو10491521222010111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0076.33اعداديه االنوار للبناتادبيميس عامر جواد كاظم10501121222026055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيرحمه دريد جمعه صالح10511121222002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا خالد احمد عبد هللا10521021211027032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسجاد عامر خيون كريم10531221211036025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية طيبة للبناتادبيضحى حسين علي اكبر علي مراد10541321222038035

546 من 31صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك سرمد راضي حسن10551121222015008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب حامد دعاج دحام10562621222004028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد مازن صالح عالوي10571121211054078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيطارق وسام عبد الجبار عطيه10581321211031051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي عادل مهدي عجيل10591421511025049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين محمد حسن غضبان10601521211007070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسرمد حسن ستار حسين10611121211011033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيليث حسن ناهي ضامن10621221511007111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيزيدان محمد عبد العزيز زيدان10631321211013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17الخارجياتادبيانفال علي محسن خلف10641521228050065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيزبيده قصي سعد شريف10651321422005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين محسن جاسم علي10661221211039031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية الخمائل للبناتادبيمنار احمد معاذ صالح10671221222043101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيعز الدين ضياء خليل جعفر10681421211047036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية االنفال للبناتادبيشيماء نجاح حسن عزاوي10691021222019031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية زها حديد للبناتادبيتبارك اياد خضير عباس10701321222048011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد عدنان عباس سعد10711321211022012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية الفارابي للبنينادبيحيدر احمد عزت حسين10722121211025019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0074.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد احمد عبد الستار احمد10731421211016022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الوارثين للبنينادبياحمد حسن عليوي عبيد10741521211013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء صالح يوسف عبود10751121222017045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية العامل للبنينادبيصدام احمد لبيب علي10761121211014052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب عبد المنعم محيبس كاين10771421222015050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي رسول فرحان مكطوف10781521211001081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0073.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيصادق عباس حسين عليوي1079142041016050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية القناة للبناتاحيائيميسم فراس موفق خليل10801321422003086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين صادق علي شارب10811421511014036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية القناة للبناتاحيائيضي عبد الرحمن عطا هللا داود10821321422003058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيرسول عدي خزعل احمد10831121511017049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان حميد مجيد10841121411015057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0070.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمنتظر مازن صفر محمد رضا10851421511007083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية النور للبنيناحيائيضرغام احمد خلف شبوط10861221411023075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيخيريه رزاق صاحب عبود10872621424012056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيفاطمه احمد ثابت عبود10881321522010020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية ميسان للبنيناحيائيمصطفى ستار مهدي رضيوي10892521411011142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية البسالة للبناتتطبيقيمالك شافي دحام فهد10901321522016040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيالحسين زيد خلف مطرود10911321511021003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير حيدر جبار ياسين10922721411034022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الربيع للبناتاحيائياالء خالد علي مصطفى10931221422002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمبين عبد نجم عبد10941221413004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد عماد عبد الملك عبد السالم10951021511020031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيفاطمه اكرم جسام حمد10961021522037017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيايمان موفق مزعل حلبوص10971221422038006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم مجيد10981121422018031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيهداية احمد عبد هللا شهاب10991121422048108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر محمد جواد عباس11001221524007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن علي صالح جاسم11011021411026130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيزهراء كفاح عبد الكريم عبد االمير11021021522025009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية النجاة للبناتاحيائيتقى جالل طه عبد هللا11031521422003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريمان جواد لفته حسون11041521422014108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفدك قاسم كريم العيبي11051521422014239

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد عامر صبري احمد11061321511006069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء عالء عبد الحسن زياره11071321522040036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الصفا للبنينتطبيقيابراهيم تحسين علي صالح11081321511027001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيجهاد وجدي خليل ابراهيم11091421411039033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيدانيه هيثم عبدالجبار رجب11101021522037003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقياحمد رشيد جديع جبر11111121515010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية المعالي للبناتتطبيقيتبارك صفاء محمد قدوري11121421522054002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيقصي احمد محمد علي توفيق11131021511016072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسجاد مؤيد جبار محمد11141321511005027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمهيمن طالل سعدون نجم11151321511004046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد طالب علي كويت11161121511049011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيزينب علي كريدي حنش11171421522004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيسيف علي مطير عبيد11181421511017056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمهدي عيسى زيدان خلف1119162051002166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد376.0062.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى جبار عبد خلف11201121511006145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقينجم سهيل نجم عبد هللا11211621511055218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية النخيل االهلية للبنينتطبيقيجعفر حسن حسين علوان11221621513122002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي جبار جاسم محمد11231221511007087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية االندلس للبنينتطبيقيجعفر حيدر سليم صالح11241021511012004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيحمزة صالح مهدي محمود11251321511007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيصفا محمد ناجي محمد11261321522004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبأ احمد عبد الوهاب عبد اللطيف11271121522043041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية المعالي للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء ياسر مالك عبد علي11281421522054013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي عادل علي عذاب11291121511049101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر رافد زكي عبد الفتاح11301021511014090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس حسين11311521511007150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية النهروان للبنينتطبيقيحسين شنيشن عبد الرضا معيدي11321521511018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفرات محمد تايه عبد11331321522024024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية االخالص للبناتتطبيقيفاطمه حسين خليل مجيد11341121522046033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية االمال للبناتتطبيقيضحى حسين علي محمود11351121522011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيامنه محمد ماجد مكطوف11361421524005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية النصر للبناتتطبيقيعتاب علي محمد صليبي11371221522031029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0081.00ثانوية االمال للبناتاحيائيايمان خالد السيد محمد خالد11381421422041023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائيمالك محمد سعيد يوسف11391621424037008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0078.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى شاكر ابراهيم محمد11402221422057137

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية حماة للبناتاحيائيسميه متعب سالم خليفه11411121422025112

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعبد الستار حيدر عبد الستار لفته11421321411031023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد456.0076.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشهد احمد عداي مطلب11431121422060041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيهيام ضياء علي مرزه11441021427011010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيتبارك خالد عطيه صالح11451021422019031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيغسق الليل مالك رحيم خضير11461521422011166

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد449.0074.83ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب حسام محمد جلوب11471421422052041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية العامرية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن حميد11481021422036068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية البراق للبنيناحيائياحمد ميثاق هبيوي وارد11491521411002003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الحرية للبناتتطبيقيغدير محمود شاكر جواد11501221522026049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم حسين ذيبان عبد الجبار11511321422004090

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه وسام حمود محمد11521021422021048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية زينب للبناتاحيائيعبير جاسب عبيد سلطان11531421422043183

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية السياب للبنيناحيائيابا الحسن عدي شهاب احمد11541321411028001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد443.0073.83إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمرتضى حميد فاضل محمود11551421411009152

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينوره جاسم نعمه 11561521422008210
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيشيماء زياد خلف عبد هللا11571421422060030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد440.0073.33ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائياحمد حسين حمد محمد11581421417002001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية حطين للبناتاحيائيهاجر عامر حافظ صالح11591421422004041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء ياس خضير عباس11601221422007032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية االنتصار للبناتاحيائيندى طالب عبد حمود11611321422015110

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيضحى باسم محمد حسين11621221422024117

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيسجاد سعد خضير عبد11631421511027026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد432.0072.00الخارجياتاحيائيرقية احمد مصطاف سالم11641221428050078

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد431.0071.83ثانوية السؤدد للبناتاحيائيشيماء احمد هادي عواد11651021422047012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي عمار ياسر نمر11661421415009112

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيصفا عدنان عزيز عبد الغفور11671921422136025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد فؤاد هادي مطشر11681421411006087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية ابابيل للبناتاحيائيرسل حيدر شاكر مهدي11691121422045008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية الوثبة للبناتاحيائيرقيه حسين رزاق عبد11701021422023012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيبتول حسين عبد دهله11712621522058002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمنى احمد سلمان خضير11721421522015069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيحمزة نجم عبد هللا سهر11731121511034020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمصطفى حكمت تقي احمد11741221511013054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسرى فداء احمد ياسين11751221522025018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيهدى عبد الرزاق كاطع صلبوخ11761421522044032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية البراق للبنينتطبيقيحيدر علي حسين عذير11771521511002020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي عباس عبد عزوز11781321511027071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد392.0065.33الخارجياتتطبيقيحوراء ياسين عباس صابر11791321528050027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية العامرية للبنينتطبيقيسجاد صالح متعب صبار11801121511037009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمه حاتم جنيدي شرهان11811121522006047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيسيف سعد عبيد خضير11821421515001062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيسفيان خالد محمد عباس11831921511070017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحاتم طاهر مزهر كوين11842221511017018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتتطبيقينور الهدى علي جاسم طالل11852621524009002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيزهراء احمد حافظ علي11861421522003011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي عدنان هاشم حيال11871221511023069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيأبو الحسن هادي عبد الواحد جعفر11881521511008001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيفاطمه فالح مطشر ناشر11892821522030035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيبنين وليد حمد هللا بشير11901421522065011
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيبنت الهدى مهدي شندي عباس11911421522015011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الروافد للبنينتطبيقيايمن حسين علي حسين11921121511024007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين عالء صالح حسن11931521511005045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيايات عامر لعيبي فرج11941121522044007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الشروق للبنينتطبيقيجعفر اسعد حساب وجيه11951221511029011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية االسراء للبنينتطبيقيابراهيم هارون علي غنام11961021511011003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية الرباب للبناتادبيكوثر حسن هادي علوان11971221222041075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية االصالة للبناتاحيائيمنال عدنان راشد سمير11981121422024068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيبنين صابر رضيوي نون11991421422059008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0083.83اعدادية حماة للبناتادبيشهد حسين محمد عبد هللا12001121222025070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية ام ايمن للبناتادبيندى جار هللا عبد هللا يونس12011421222057054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0082.17ثانوية القدس المختلطةادبيعبد المنعم فاضل خضير عباس12021121217011010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية سومر للبناتادبيايالف محمد رومي صباح12031421222008004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0080.17اعدادية ابي غريب للبنينادبييوسف حسن علي كاظم12041021211024068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرقية حسن جبار هليل12051421222046022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0079.83ثانوية السجود للبناتادبيغصون احمد محمد حيدر12061421222001038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية االصيل للبناتادبينبأ سامي سعدون نجم12071121222005052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0079.67الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيارجوان حسن داخل جحيل12081221222030002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية البتول للبناتادبينبأ سعد محمد حسن12091121222013089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0078.50ثانوية نور الهدى للبناتادبيرباب عامر عباس علي12101421222052019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية زينب للبناتادبيمريم اياد كاظم ناصر12111421222043101

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيميثم عمار محمد كاظم12122721411031164

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50ثانوية االخالص للبناتادبيمالك علي هاشم عبد الساده12131221222018063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50 تموز للبنات14ثانوية ادبيزينب عدنان كاظم جاسم12141421222007023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد465.0077.50اعدادية الهدى للبناتادبيمالك رياض جابر حسين12151521222007095

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0077.33اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعبد الرحمن عماد صبر مصطاف12161121211045081

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17اعدادية الرباب للبناتادبيعذراء عيدان حاتم سعد12171221222041065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0077.17ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيهدير صالح عباس محمد علي12181121222075042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد460.0076.67الثانوية الشرقية للبناتادبيمنار جمال مطر زهير12191421222030021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد459.0076.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه جاسم محمد راضي12201521222009077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحسين جواد كاظم رشيد12211221217010007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيطيبه فؤاد صالح حسين12221421222051024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجى ناصر حسان سعد12231421222052042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى حسين رشيد طالب12241421211016070
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية البتول للبناتادبيرسل زهير عبد الكريم اسماعيل12251121222013036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمد خميس نزال محمد12261921211065040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية النجاة للبناتادبياالء جبار زيدان عالوي12271521222003004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد451.0075.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهبه احمد ذنون امين12281521222013059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية العقيلة للبناتادبينور الهدى جبار بداي يزل12291521222001114

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسجاد رعد مبدر عباس12301421211031024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه كريم عبد هللا لفتة12311421222016049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية الحكمة للبناتادبيانعام فالح حسن خلف12321021222025002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيشهد فالح هادي هراط12331221227002005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الناصرة للبناتادبيرقيه جبار كاظم حسين12341421222056017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83ثانوية الصادقات للبناتادبيفاطمة محمد قاسم كاظم12352121222096015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيوسام اركان مهدي محمد12362321411007208

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقينور احمد حيدر صحن12371521522008065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيرسول أمجد حمود جوده12381521211017047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد441.0073.50اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب عادل محمد جواد شنين12391521222015045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية سما بسماية للبناتادبيرهام ماهر كاظم محي12401421222068016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد خالد عيسى ساجت12411521211017106

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيعلي كاظم جواد بعيوي12422321213003008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية البلد االمين للبنينادبياكرم حكمت سلمان هزاع12431121211031012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء عواد جدوع سيد12441421222009039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية السجود للبناتادبينور الهدى سالم عبيد عطيه12451421222001049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيسامان رائد خالد شجاع12461121511005031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية قرطبة للبناتادبيساره اكرم جبار سالم12472321222050030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية السياب للبنينادبيباقر محمد جلوب غانم12481121211027020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية الكاظمية للبناتادبيالبتول عمر صالح الدين سلمان12491221222029002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية العزة للبناتادبيايه خالد محمد رشيد12501221222036006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيآيه حمزه عبد محمد12511521222010010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمصطفى مهند خلف صالح12521121211034066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد428.0071.33ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيتبارك قاسم حمودي شرجي12531421222051011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه عصام حسن عكله12541521222010074

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد422.0070.33الخارجياتادبيزهراء صباح كريدي حسين12551421228050374

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهبه شهاب احمد عويد12561421222046058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمهيمن شهاب احمد حسن12571121211052151

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية المآثر للبناتادبيبنين كريم هاشم كويش12581521222011016
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار جعفر جبار عجالن12591521211015068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ حمزه كاظم ساهي12601221222046160

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية النهروان للبنينادبيضرغام حيدر جهاد عبد12611521211018050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية القناة للبناتادبياماني بشار مهدي صالح12621321222003003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجى غسان هاشم سلمان12631421222052040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية سما بسماية للبناتادبيزهراء ايمن محمد خضير12641421222068018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية الشباب للبنينادبيحمزة خالد جاسم صبره12651021211023006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد415.0069.17ثانوية السجود للبناتادبيمكارم حبيب حسين نعمه12661421222001045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي ياس خضير حمادي12671021211024040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد قاسم جبل علي12681221211038097

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعلي مطشر كولي ناهي12692221415003031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية السيوطي للبنينادبييونس اسماعيل هادي عبد12701121211046065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية البلديات للبنينادبيحسين خليل حيال مناحي12711421211034054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي عبد الرزاق غاوي حمزه12722621211015093

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية البلديات للبنينادبيعلي فهمي خير هللا مناتي12731421211034121

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيانمار عماد صبر مصطاف12741121211045021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء جمعة حيدر حميدي12751521222001037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية اجنادين للبناتادبيزينب عثمان سلمان جاسم12761021222038025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد ستار جبار دلي12771521211015005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية قباء للبنينادبيكرار هاشم داود حسين12781521211010042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية النعيم للبناتادبيسجى سعدي حمزه حسين12791421222009059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعلي سعيد عبد الرضا خميس12801821211001031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الخبير للبنينادبيحسين محمد جبار عجالن12811121211007025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى ثائر صابط جماغ12821521211007222

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبييوسف غزوان رشيد مجيد12832121211014092

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى محمد حمد دايح12841021211017085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية السجاد للبنينادبيعبد العزيز محمد سلمان محمد12852321211027030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية النعمان للبناتادبيربى بالل عبد اللطيف نصيف12861321222026006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيابرار حسام صالح عبد المهدي12871121222073001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية سيناء للبنينادبيسيف سعودي شكر حمود12881321211018029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء نوري سالم فالح12891621222031011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء عالء شاكر خطار12901421222070020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد قاسم محسن راضي12911421222044032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد403.0067.17ثانوية فلسطين للبناتادبيزينب حسين عبد اسماعيل12921021222032013
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية المهند للبنينادبيسجاد محمد سالم ابراهيم12931121211040008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيجعفر قصي علي زاير12941321211029004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية ابن سينا للبنينادبيعبد هللا فالح عبد هللا صالح12951121211016035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية المسرة للبناتادبينباء خالد جاسم محمد12961521222002046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد399.0066.50 تموز للبنات14ثانوية ادبيآمنه كاظم كريم اهوين12971421222007003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد صادق طالل طارق محمد12981221511027134

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الحسن مهدي محمود12991121511049079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيصفا سعد عبيد خضير13001021522038027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء احمد سعيد نعمه13011521222015034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسين ضرغام عبد العزيز مصطفى13021321211015009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه حسين كاظم حسين13031421222041032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعبد هللا عدنان عبد هللا خدر13041421211003077

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية القدس للبنينادبيحيدر عبد القادر رشيد محمد13051021211014020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية العقيلة للبناتادبيساره حامد كرم زغير13061521222001065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0089.33الخارجيونادبيعلي عصام شويرد غضيب13071521218001516

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر مهند كامل ثابت13081421211010030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية المسيب للبنينادبيعلي فاضل عبد العباس عبد هللا13092321211009060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية حلب للبنينادبيقيس حمير فاضل عبد اللطيف13102621211013125

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0088.50اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد قاسم عبد المهدي هاشم13111321211021050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0088.50الخارجياتادبينبأ سامي خريبش محمد13121321228050480

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0088.50للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمهيمن داود سالم عيدان13131221211016058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء باسم خليل عبد13141321222001015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهديل منير منشد محمد13151321222014062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0088.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور باسم حمودي طاهر13161521222010104

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0088.17ثانوية الرشيد للبناتادبيفاطمة رائد حسين مفتن13171321222020023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيسجاد سرمد عبد غني13181221211015018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية ام البنين للبناتادبيامنه صالح مهدي شفيق13191321222011009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0087.67ثانوية المعالي للبناتادبيمسره فنار نوري عزيز13201421222054058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0087.50اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء عبد كريم جودي حسن13211421222063021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد جاسم عواد زبون13221521211017105

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه سامي كريم شنيشل13231521422010122

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمة عبد االله عبد الصاحب محمد13241421422068086

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0087.33ثانوية الفيحاء للبناتادبيشروق حسن ضاحي محمد13251321222013029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك عالء محي حسن13261521222014023
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية السيوطي للبنينادبياحمد حردان جبار سالم13271121211046003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية الزهور للبناتادبيشذى امين علي سالم13281421222016035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا هالل عويد حمادي13291021211027037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية المسك للبناتادبيكوثر سليم جبار اسماعيل13301421222048028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0086.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقيه فاضل جواد محمد صالح13312121222065038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية الشمائل للبناتادبيحوراء نبيل جواد فالح13321421222042014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرحمه حسين علوان مطير13331421222059025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمؤمل زيدان خلف عكلو13341421211010064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518.0086.33ثانوية عدن للبناتادبيمها احمد حسين مجيد13351121222033064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية الرميلة للبناتادبيايات حسين حميد عجيرش13361521222004008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية حلب للبنينادبيعلي مرزه محمد رباش13372621211013113

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0085.67اعدادية يافا للبناتادبيزهراء علي لطيف نصيف13381321222031056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية الخمائل للبناتادبيعذراء يعقوب محمد عباس13391221222043073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية الحكيم للبنينادبيكرار علي عبد الرضا حسين13401121211030031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي قحطان علوان عبد الكريم13411121215001053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيكوثر عبد الخالق جاسم محمد13421521422008175

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيتبارك حميد سلمان سعيد13431421422024019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد المهدي جواد13442621511054019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية البطولة للبناتادبيدعاء رافت صباح ناصر13451021222028035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0082.33اعدادية حماة للبناتادبيشهد سامي صالح عبد هللا13461121222025071

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0082.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحوراء خضير عباس حبش13471421222022015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية حماة للبناتادبيايه ضياء الدين ضيف هللا عثمان13481121222025016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية هند للبناتادبيرقيه عالء عبد الحسين جنكير13491121222020016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0081.17ثانوية ابي غريب للبناتادبياسيل نصير علي كاظم13501021222029005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0080.83اعدادية حماة للبناتادبيمريم جسام حميد حمادي13511121222025093

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0080.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء حسن حميد خلف13521121222009030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية الطاهرة للبناتادبيرحمه نعمه عطا هللا حسن13531121222074009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيحوراء مصطفى رعد جميل13541121222048011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0080.33ثانوية الوطن للبناتادبينوكه سعدون اسماعيل عطيه13551921222120021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0080.17اعداديه االنوار للبناتادبيعال فراس عبد هللا فارس13561121222026037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0079.67ثانوية الزقورة للبناتادبيعائشه سليمان مجبل مرعي13571121222065010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0079.17اعدادية االمال للبناتادبيطيبه صالح حسن عبد هللا13581121222011063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0079.00ثانوية الميسرة للبناتادبيهبه صادق علي كاظم13591121222064035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0078.83اعدادية التقى للبناتادبينور ذياب فارس علي13601121222012103
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الشفق للبناتادبيايه جواد كاظم عبود13611121222051005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزهراء حسن سرحان منذور13622621222052003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينور فراس محمود فائق13631121222016048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0078.33اعدادية الكرامة للبناتادبيهبه داود عبد عزيز13641421222044059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0078.17الخارجياتادبيبتول عباس كريم عبد الحسين13651421228050146

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0078.17ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمه محمد خشان شتيوي13661421222022048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0078.17اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيصفا حافظ عمران مهدي13671121222073054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية الرتاج للبناتادبينرجس كريم شاتي كريم13681421222050038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0076.50اإلعدادية المركزية للبناتادبيكوثر سامي سلمان عبد هللا13691421222063039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية الرافدين للبناتادبينبأ صباح مونس محمد13701321222019032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية ذات العيون للبناتادبيرحمه بشير ياسين عبد13711121222039015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياسراء ناصر سلمان حسين13721421222022001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االخالص للبناتادبيبنين ابراهيم طالب غزال13731121222046017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد حبيتر13742621424012165

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه محمد عطيه جناني13751421222057037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83الخارجياتادبيسجى زياد عبد الواحد سلطان13761421228050474

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايات بشير داود سلمان13771421222003020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيبنت الهدى علي لطيف عبد هللا13781221222007011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0074.50ثانوية البراق المختلطةادبيايناس علي محمد ياسين13791121227009001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الجمهورية للبناتادبيعائشه خيون عوده حلبوص13801121222009042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية صفية للبناتادبيزهراء محمد دعدوش حسين13811421222011093

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية حماة للبناتادبيتقى شالل علي نجم13821121222025034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه الزهراء محمد جبار عليوي13831321222001044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية البطولة للبناتادبيسمر سالم دحام فرحان13841021222028054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية زبيدة للبناتادبينبأ فؤاد حصموت حسين13851121222042069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية االصيل للبناتادبيفاطمه جاسم محمد حسن13861121222005038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية الرباب للبناتادبيايه علي كاظم حسين13871221222041011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية البطولة للبناتاحيائياالء رحيم حسين عبيد13881021422028014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0071.33الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيشهد حقي اسماعيل فحاط13891321222037007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية سومر للبناتادبيشهد علي حبيب علوان13901421222008049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه محمد حسن كمبار13911121222051049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الفكر للبناتاحيائيطيبه حيدر حسين   محمد13921521422016075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء باسم صبيح زبون13931521422002031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية تل السمر للبناتادبيروان سعد خضر ناصر13941121222058021
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية الخلود للبناتادبيروان اسعد زين صلبي13951221222012013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبينبأ عباس محسن خسباك13961121227008003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيانوار خالد حديد اسماعيل13971121422021007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االستقالل للبناتادبيفاطمة نديم حنون عبد الواحد13981321222006031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية القوارير للبناتادبيعذراء محسن قاسم رشك13991421222070035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0069.33اعداديه االنوار للبناتاحيائيصفا ياسر عبد ثويني14001121422026039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية المستقبل للبناتادبيامل عدي حاتم شكري14011121222036002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء عامر علي عنبر14021321222002035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيايات قاسم مهدي ظالل14031421422032007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية عائشة للبناتادبيرونق فالح نصيف جاسم14041121222023023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية عائشة للبناتادبيشيالن ازهر عجمي جاسم14051121222023032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيام البنين علي جبار ربيع14061221222046009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية االمال للبناتادبيسبأ حسين حميد حسين14071121222011049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408.0068.00الخارجياتادبيحوراء هاشم حميد مجيد14081121228050177

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتمارة محمد ياس عبد الكاظم14091121222073026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية البصرة للبناتادبيمالك وليد خالد حاجم14101121222043036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية البواسل للبناتادبيزينه مهدي محمد مطر14112321222079007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه عالء عبيس محمد14121421222042047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية الرباط للبناتادبياسراء احمد علي عبيد14131121222055002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0066.83ثانوية نور العلم للبناتادبيماريا رياض محمد دليمي14141121222052034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية البطولة للبناتادبيلبنى طارق خلف عبود14151021222028080

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0066.83ثانوية الزهور للبناتادبياالء علي عبد هللا عيسى14161121222019003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية الفداء للبناتادبيابتهال سالم كاظم رحيم14171421222033001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية هند للبناتادبيشهد علي هادي بدر14181121222020030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد399.0066.50ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيتبارك عبد الحسين جودة فجر14191421224009001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية المسيب للبناتادبيقمر امير ثامر عبد المحسن14202321222041074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية نور العلم للبناتادبيسرى ضياء هاشم حسين14211121222052023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمريم علي سالم كاظم14222621222058057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية الحفرية للبناتادبيميالد محمد صبر عبد14232621222020042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية ام عمارة للبناتادبيمريم احمد محمد حسن14241221222035020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيزهراء اسعد علي ايوب14251121222072020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67ثانوية الزهور للبناتادبيصابرين علي عبد هللا عيسى14261121222019022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية البتول للبناتادبيهبه سعدون عليوي عيدان14271121222013100

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية المربد المختلطةادبياية خالد ناصر حسين14281121227002002
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية حماة للبناتادبيسجى صالح محمد عباس14291121222025064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية التسامح للبناتادبيداليا خالد عبد حسين14301421222012030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبراء نهاد ابراهيم سلمان14311121222073017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية بابل للبناتادبيوئام هيثم زغير موسى14321221222014034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية المعرفة للبناتادبيرنا رسول راضي حمود14331421222039010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية حماة للبناتادبيهاله سعد حسين محمد14341121222025116

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد388.0064.67ثانوية نور العلم للبناتادبيلينا جمال سعد جاسم14351121222052033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الشفق للبناتادبينور سعدون عبد الحسن غليم14361121222051056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية االخالص للبناتادبيسجى حيدر كاظم يوسف14371121222046067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد387.0064.50ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيفاطمه عماد محمد احمد14381021522007011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية عشتار للبناتادبيطيبه حامد عايد دوخي14391121222027042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية صفية للبناتادبيكوثر باسل عالوي زامل14401421222011179

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيايات ايمن عبد عزيز14412621222037005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد385.0064.17ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيعذراء علي جبار خلف14421121222037026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية المهج للبناتادبيزهراء علي عبد حسين14431421222035041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمة مرتضى جاسم حسون14441421222033060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزهراء فالح مهدي صالح14451021222041010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرسل مصلح سلمان صالح14461021222041007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد383.0063.83الخارجياتادبيزينب علي كامل ناجي14471121228050322

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية التعاون للبناتادبيتارا سالم حميد محمد14481121222040009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الفداء للبناتادبييقين حسين عبد هادي14491421222033088

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية التقى للبناتادبيزهراء عصام هاني فيصل14501121222012048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيروان عباس جميل محمد14511521222005036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم عباس فاضل حسين14521121222015049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد381.0063.50ثانوية القدس المختلطةادبيكفاح صالح احمد علي14531121227011007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية النجاة للبناتادبيعال جاسم عبد هللا ثجيل14541521222003048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد380.0063.33ثانوية العقيدة للبناتادبيوفاء عبد هللا نجم محمد14551121222015062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية عشتار للبناتادبيساره طالب فرحان جواد14561121222027031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد379.0063.17ثانوية الميسرة للبناتادبيمروة خالد احمد عبد العزيز14571121222064027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية ابابيل للبناتادبيهدى عصام محمود شاكر14581121222045048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد379.0063.17اعدادية االمال للبناتتطبيقيهاله هيثم جميل مخلص14591121522011053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد378.0063.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيماريا عبد الكريم اسماعيل ابراهيم14601121222072037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد378.0063.00اعدادية صفية للبناتادبيايه رائد سعيد حنوش14611421222011021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد377.0062.83ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيشهد محسن كامل محي14621121222048021
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيشيماء طالب عبد هللا عيسى14631021527004008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية الفوز للبناتتطبيقيصابرين رافد جاسم محمد14641221522013025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب زياد ياس خضير14651121522015025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد368.0061.33ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيهبه عيدان زبون مري1466112052108053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيحنين عالء عبد الزهره بنيان14671021522014008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيمالك ابراهيم أجبير فالح14681121522017042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد359.0059.83اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيذكرى فريدون رفيق بيروت14692021522036016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيهند عبد الصمد عبد الجواد محمد14701021522009044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزهراء نجاح سامي حميد14711221522026027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيامنة رسول صادق جعفر14721221522029003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد582.0097.00ثانوية دجلة للبناتادبيهبه علي فاضل علوان14731021222013046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية الكوثر للبناتادبيروان محمد أحمد غزاي14742621222013021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرسل نبيل شوكت ناصر14751021222027033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0088.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيدعاء سالم تكليف عبد السالم14761021222017008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0087.83ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزينب محمد كاطع منشد14772621222052006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية االمال للبناتادبيتبارك رياض جلوب كاظم14781121222011017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه سعد حميد محمود14791021222014060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0087.83اعدادية الجمهورية للبناتادبيعائشه سعد عبد الوهاب رفعت14801121222009043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0087.00الخارجياتادبيزهراء مظهر عبد الحسن ضاحي14811421228050396

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية الفيحاء للبناتادبيبتول صدام عبد هللا عيدان14821321222013008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية العقيدة للبناتادبييمام ليث علي خضير14831121222015066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية المسك للبناتادبينور جاسم محمد مالك14841421222048037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0086.33ثانوية االسراء المختلطةادبيتسنيم علي يوسف عبد14851121227012007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0086.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيفاطمه الزهراء قاسم محمود هميم14862621222037038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0086.00ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيايه احمد هراط علي14871121222002006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيريام فالح يحيى خلف14881021222045015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0085.83ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعائشة ماجد حميد ناصر14891121227001019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0085.67ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيدانية ابراهيم اسماعيل ابراهيم14901121222048013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0085.50اعدادية الناصرة للبناتادبيطيبه فالح ساهي كاظم14911421222056038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0085.33ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه عادل هويش كطان14922621222041014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0085.17الخارجياتادبيمريم علي سبع حمادي14931021228050317

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0085.17ثانوية الفاتح المختلطةادبيتيسير فوزي جاسم محمد14941221227005002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء قاسم راشد حبيب14952621222013029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0085.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيعهد شهاب احمد عبد الرضا14961521222008079
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0085.00ثانوية زبيدة للبناتادبيمروه فاضل سلمان فحيل14971121222042060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0084.83ثانوية الياسمين المختلطةادبيشهد عمار عبيد شنيت14981221227003005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية العامرية للبناتادبيتبارك اكرم فهمي فليح14991021222036007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0084.83اعدادية المهج للبناتادبيزهراء حسين مراد جبار15001421222035037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0084.50اعدادية البطولة للبناتادبيمنتهى احمد خلف محمد15011021222028089

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0084.17الخارجياتتطبيقيرنده كريم خلف حنش15021021528050028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية البتول للبناتاحيائييقين خلف لفته مشعان15031121422013149

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0080.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه عباس احمد كاظم15041421422044020

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0059.50ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيحوراء جعفر مطر ناصر15051121522042005

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم وضاح نجم عبد هللا15061221222046150

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية االمال للبناتادبيسرى عبد هللا حسين حمادي15071121222011053

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية الوثبة للبناتاحيائيأمنه حيدر عبد النبي عجيل15081021422023001

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00اعدادية ام ايمن للبناتادبينوران اسامه جابر حبيب15091421222057058

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد366.0061.00اعداية المعراج للبناتادبيمريم حامد علي حسين15101021222031056

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيجنات فراس محمد حسن15111121522014011

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0059.67اعداديه االنوار للبناتادبيايه محمد صالح علي15121121222026010

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمالك ريسان حسن عياده15131521222006079

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0059.17الخارجياتادبيايه صالح صكبان محمد15141121228050117

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد354.0059.00اعداديه االنوار للبناتادبيفرح وليد اسماعيل رديف15151121222026048

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0083.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي حسين جاسم شرقي15161421211017056

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين جعفر عبد الكريم محمد عيسى15171221411027036

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0079.50ثانوية الحارثية للبناتادبيزهراء حسين مطشر عبيد15181021222030004

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0079.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسجاد محمد سليم داود15191521211011019

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحارث عبد القادر حميد رشيد15201221211002003

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية حنين للبناتادبينور الهدى محمد حاتم سلمان15211321222028029

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية االنفال للبناتادبيزينه حيدر جاسم محمد15221021222019018

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الخنساء للبناتادبينور لؤي قاسم جعفر15231421222040029

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية سما بسماية للبناتادبيمريم سعيد حسين خلف15241421222068032

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمروة مشتاق لطيف كريم15251521222014086

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيغدير محمد عبد الرزاق عبد15261521222010067

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية التسامح للبناتادبيوجدان قحطان عدنان عباس15271421222012109

كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0073.17إعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى مازن علي حمود15281421211024057

كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيجعفر ضياء عبد عون سلمان15291121211052028

كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0073.17ثانوية البسملة للبناتادبيامنة نبيل نذير كتوت15301121222061003
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كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الخمائل للبناتادبياية باسم محمود احمد15311221222043004

كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية ام البنين للبناتادبيايه علي خضير عباس15321321222011012

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيايثار رائد حميد دهام15331521222006005

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية سومر للبناتادبينورهان محمد عمران نعيس15341421222008082

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية القدس للبنينادبيرامي عبد الرحيم خضر محمد15351021211014022

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الفراتين للبنينادبييوسف علي ابراهيم غضبان15361321211034085

كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0071.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى جبار شافي زغير15371121222017069

كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0071.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي رسول جبار عذاب15381421411014091

كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور الزهراء مهدي حسن رسن15391121222017110

كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيعبد هللا يونس محمد عطروز15401321215001050

كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0071.17ثانوية الندى للبناتادبيسبا سامي محمد علي15411421222069050

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم وليد خلف فهد15421121222042066

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه عدي عبد علي محمد15431221222036047

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد خالد احمد زياره15441421222003093

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0070.67 تموز للبنات14ثانوية ادبيشهد علي شعبان يحيى15451421222007031

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه عادل عبد سلطان15461521222008095

كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكرار عدي محمد صحن15471421211025074

كلية اآلداب/جامعة بغداد418.2869.71ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى منير جواد كاظم15481321411032090

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية االخالص للبناتادبيبنين قاسم عبد علي مهتلف15491121222046020

كلية اآلداب/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية قرطبة للبناتادبيقبس هشام عثمان علوان15502321222050042

كلية اآلداب/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية البسملة للبناتادبيمريم حسين زيدان عمر15511121222061029

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرسل كاظم عبد النبي حمود15521521222006021

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء ستار يابر برناص15531321222022074

كلية اآلداب/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية الكوثر للبناتادبيتبارك حسن كريم سلمان15541321222044009

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية الثوار للبنيناحيائيزيد اسامة حاتم عبد هللا15551121411012015

كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية المسك للبناتادبيهدى ناظم كزار ورد15561421222048038

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17الخارجياتادبيحوراء احمد حسن مهدي15571321228050117

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب طالب جعفر كريم15581221222011033

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية رقية للبناتادبيرقيه حميد حمد حسين15591121222010014

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه حبيب جبار ناصر15601521222010069

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0064.50اعدادية االسكندرية للبنينادبيسجاد انيس إبراهيم منصور15612321211001023

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبينور حسين ياسين مصلح15621321226002033

كلية اآلداب/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيطه مازن زاهد كمال15631121211054039

كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الخلود للبناتادبيرقيه صادق كاظم عوده15641221222012012
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كلية اآلداب/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسن ثائر اسماعيل حسن15651421211018018

كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي فاضل جبار مطلب15661521211013071

كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0062.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيسجاد جابر صمد خضر15671221211003039

كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيكامله علي احمد عمر15681321522039045

كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب مرتضى مهدي عبد15691621522058044

كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم سرمد غفوري رؤوف15701121222016039

كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياركان يحيى ابراهيم مهدي15711321211012017

كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0062.17اعدادية المهج للبناتادبيسجى علي مديد خلف15721421222035060

كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية التسامح للبناتادبيغسق صالل سالم يازع15731421222012061

كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيتبارك قاسم عبد عطيه15741521222008017

كلية اآلداب/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد شاكر نذير كاظم15752121211007006

كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية االندلس للبنينادبيعبد هللا جمال خالد محمد15761021211012005

كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67ثانوية السالم للبنينادبيعبد الستار مؤيد غني جسام15771021211030006

كلية اآلداب/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية البلديات للبنينادبيحسن رحيم علي صالح15781421211034043

كلية اآلداب/جامعة بغداد367.0061.17اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمهدي فراس نعمة صاحب15791121211050063

كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمر حمد نايف عرميط15801921211036023

كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67ثانوية باب العلم للبناتادبيزهراء قاسم شاكر محمد15811221222040014

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0060.50ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيحسن عماد كاظم عبد الملك15821421215003009

كلية اآلداب/جامعة بغداد363.0060.50االعدادية المركزية للبناتادبينور انور عبد الرضا جاسم15831321222041029

كلية اآلداب/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية هند للبناتادبيرسل جاسم خميس جاسم15841121222020013

كلية اآلداب/جامعة بغداد362.0060.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيياسمين طارق حامد عبد هللا15851021222017034

كلية اآلداب/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الخبير للبنينادبيحيدر سعد باسم محمد15861121211007027

كلية اآلداب/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي هادي مهدي عبد محسن15871121211052099

كلية اآلداب/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية السويس للبنينادبيكرار حيدر عدنان مزهر15881321211006068

كلية اآلداب/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه موشي كاظم مطير15891421222016050

كلية اآلداب/جامعة بغداد359.0059.83اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعمر عبد الرحمن جميل ناصر15901121211048062

كلية اآلداب/جامعة بغداد359.0059.83ثانوية المسرة للبناتادبيرفل نعيم سدخان جبر15911521222002014

كلية اآلداب/جامعة بغداد359.0059.83اعدادية زينب للبناتادبيزينب دحام حسين هزاع15921421222043063

كلية اآلداب/جامعة بغداد359.0059.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينب محمد علي حسين15931121222073046

كلية اآلداب/جامعة بغداد359.0059.83اعدادية سيناء للبنينادبيجعفر عامر بشير كرم15941321211018009

كلية اآلداب/جامعة بغداد359.0059.83إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين علي عبد هللا جاسم15951421211023063

كلية اآلداب/جامعة بغداد358.0059.67اعدادية التعاون للبناتادبيلبنى سليم جبار سالم15961121222040041

كلية اآلداب/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية سومر للبناتادبيرباب ناصر كريم كباشي15971421222008025

كلية اآلداب/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية الميسرة للبناتادبيندى حميد فاضل عداي15981121222064034

546 من 47صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية التفوق للبناتادبيفاطمه علي شنشل جبار15991221222032028

كلية اآلداب/جامعة بغداد358.0059.67اعدادية السيوطي للبنينادبيسامان روكان عبد حسون16001121211046019

كلية اآلداب/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية الحارثية للبناتادبيكوثر هيثم عبد المحسن مفتن16011021222030007

كلية اآلداب/جامعة بغداد357.0059.50اعدادية السجاد للبنينادبيعلي هشام عبد الحسين عباس16022321211027039

كلية اآلداب/جامعة بغداد357.0059.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحبيب ثعبان حميد طالب16031421211041012

كلية اآلداب/جامعة بغداد357.0059.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأحمد سالم حميد علي16041521211017005

كلية اآلداب/جامعة بغداد357.0059.50اعدادية السويس للبنينادبيمحمد مقداد حسان عبد علي16051321211006084

كلية اآلداب/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي جمعه خليف مطشر16061521211006074

كلية اآلداب/جامعة بغداد356.0059.33ثانوية دار السالم للبنينادبيخطاب عالء خميس ابراهيم16071021211025017

كلية اآلداب/جامعة بغداد356.0059.33ثانوية وحدة العراق للبناتادبيزهراء حسين علوان احمد16082621222057012

كلية اآلداب/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية القدس للبنينادبيمحمد صديق محمد جاسم16091021211014060

كلية اآلداب/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد عدنان داود عوده16101421211027131

كلية اآلداب/جامعة بغداد355.0059.17ثانوية المنهل للمتفوقاتادبياميرة عبد الرزاق خلف عبد16111121222048003

كلية اآلداب/جامعة بغداد354.0059.00ثانوية التحرير للبنينادبيعلي حكيم حردان جبر16122821211003066

كلية اآلداب/جامعة بغداد354.0059.00ثانوية دار السالم للبنينادبيسيف علي ابراهيم هجيج16131021211025020

كلية اآلداب/جامعة بغداد354.0059.00اعدادية حلب للبنينادبيمنتظر صبيح عالوي عبيد16142621211013174

كلية اآلداب/جامعة بغداد354.0059.00ثانوية العراق للبنينادبيمحمد جاسم سلمان فهيم16151421211036025

كلية اآلداب/جامعة بغداد354.0059.00اعدادية البراق للبنينادبيمحمد عماد شطب ملك16161521211002116

كلية اآلداب/جامعة بغداد354.0059.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبياسراء كريم عباس عبد16171121226003040

كلية اآلداب/جامعة بغداد354.0059.00اعدادية يافا للبناتادبيطيبه محمد عبد محسن16181321222031091

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.1273.19اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد هيوا صادق صالح16191021411026220

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0071.33اعدادية الرحمن للبناتادبيزهراء محمد عبد الواحد معن16201021222021013

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية االخالص للبناتادبيغدير ياسر عبد الكاظم عبد هللا16211221222018045

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0066.00ثانوية سامراء للبنينادبيحسن هادي راشد عكش16221421211030009

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0062.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيطيبه عبد الرزاق شاكر اسماعيل16231321222029040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية عدن للبناتادبيزهراء بليغ عبد الكاظم حسن16241321222030050

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبتول فالح حسن حلو16251121222017009

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد359.0059.83ثانوية النبوغ للبناتادبيعائشه فازع دحام نصيف16261021222016006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد359.0059.83ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء ماهر عبد الصاحب محمد حسين16271221222012015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد359.0059.83اعدادية العامل للبنينادبيزين العابدين خيري عبيد محيبس16281121211014043

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية الفوز للبناتادبيفاطمه مزهر رشاد عبد هللا16291321222023031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد357.0059.50ثانوية الحارثية للبناتادبيالرا تحسين علي حسين16301021222030008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية عكاظ  للبنينادبيحمزه عباس غازي حميد16311321211022039

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد355.0059.17اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد عبد الناصر جعفر عبد االمير16321121211011065
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية البيان للبناتادبيمريم امين موسى كاظم16331021222014063

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد356.0059.33ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيهاله سعيد مسيد كتوب16341421222061049

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر ابراهيم محمد16352621424012040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية النجاة للبناتادبياالء سعد موسى علي16361521222003005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية الفردوس األهلية للبنينادبيسجاد رضا هادي عبد الرضا16371321213004001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد371.0061.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد العزيز اياد خلف سلمان16381121211034030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيحسن محمد عبيد محمد1639112041055007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0061.00ثانوية بلقيس للبناتادبيدالل صدام نوار عويد16401121222068004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء فارس مجيد حميد16412121422035033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0060.17الخارجيوناحيائيقاسم محمد مفتاح راضي16421221418001117

كلية االعالم/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية التاخي للبناتادبيزهراء خالد حسين ميرولي16431421222017011

كلية االعالم/جامعة بغداد450.0075.00اعدادية االمال للبناتادبيدانيا حامد مالك غفوري16441121222011030

كلية االعالم/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحارث احمد شهاب حميد16451121211053025

كلية االعالم/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحسين نجاح ثجيل خلف16461121511008020

كلية االعالم/جامعة بغداد421.0070.17اعدادية بلقيس للبناتادبينور هيثم غازي محمد16471421222062072

كلية االعالم/جامعة بغداد421.0070.17الخارجيونادبيمحمد حسين صادق معارج16481221218001738

كلية االعالم/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحسين ثائر صباح ناصر16491121211054024

كلية االعالم/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية البيادر للبنينادبيضرغام حميد جياد عودة16501921211091017

كلية االعالم/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد عباس علي داود16511421211031062

كلية االعالم/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الفردوس للبناتادبيحنين عالء حمودي عمر16521021222008006

كلية االعالم/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية العامل للبنينادبيمحمد فالح حسن عذاب16531121211014100

كلية االعالم/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية االصيل للبناتادبيمريم علي محسن علي16541121222005048

كلية االعالم/جامعة بغداد417.0069.50اعدادية السياب للبنينادبيكرار محمد عبد الجليل عبد16551121211027086

كلية االعالم/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية العراق للبنينادبيعبد هللا عباس ابراهيم شالش16561221211009129

كلية االعالم/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيرانيا صفاء خضير عباس16571121222048015

كلية االعالم/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم منعم عبد اللطيف ابراهيم16581121222036037

كلية االعالم/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية النضال المختلطةادبيمنتظر عرفان عدنان تومان16591121217003015

كلية االعالم/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي هادي عبد الحسين حرج16601521211005066

كلية االعالم/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحسين علي عبد الحسين رسول16611121211048021

كلية االعالم/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية العراق للبنينادبيجعفر الصادق هيثم جواد ابراهيم16621221211009033

كلية االعالم/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشمس مجيد جميل مطشر16631121222017073

كلية االعالم/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد علي طالل تمر16641321211017116

كلية االعالم/جامعة بغداد408.0068.00اعداية الهدى للبناتادبيزهراء قصي محمود سلمان16651421222013020

كلية االعالم/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمجتبى حيدر جواد كاظم16661221211039073
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كلية االعالم/جامعة بغداد408.0068.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر ناجي ناصر حسين16671421211023087

كلية االعالم/جامعة بغداد408.0068.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيمنار خلف عبد كريم16681421524003014

كلية االعالم/جامعة بغداد407.0067.83ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيكاظم عامر جمعه عبد16691221215001087

كلية االعالم/جامعة بغداد406.0067.67ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيساره مصطفى محمد محمود16701121227014012

كلية االعالم/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيانمار خليل ابراهيم سلمان16711121211053020

كلية االعالم/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية شط العرب للبنينادبيعبد السالم عقيل زامل جناني16721321211035047

كلية االعالم/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم ماجد حميد مجيد16731121222018031

كلية االعالم/جامعة بغداد404.0067.33اعدادية البلديات للبنينادبياحمد وليد عبد الستار حسن16741421211034021

كلية االعالم/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية األهداف األدبية للبنينادبييحيى عباس عبد مشالي16751121211050068

كلية االعالم/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الخبير للبنينادبيرضا استبرق عدنان حسين16761121211007030

كلية االعالم/جامعة بغداد403.0067.17الخارجيونادبيمحمد ستار حميد جبر16771521218001689

كلية االعالم/جامعة بغداد402.0067.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمه مثنى مجيد صالح16781021222024023

كلية االعالم/جامعة بغداد400.0066.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيكميل نعمه كاظم مهدي16791321211002078

كلية االعالم/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية عدن للبناتادبيزينة حارث محمد رضا16801121222033041

كلية االعالم/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية بابل للبناتادبيزينب علي فؤاد حسين16811221222014018

كلية االعالم/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية العراق للبنينادبيعلي محمد لفتة محسن16821221211009160

كلية االعالم/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية المستقبل للبناتادبيسنا رائد فوزي جمعه16831121222036025

كلية االعالم/جامعة بغداد397.0066.17الثانوية المعينية للبنينادبيليث كفاح هادي عبيد16841121211021043

كلية االعالم/جامعة بغداد397.0066.17اعدادية االسكندرونة للبناتادبيغدير حسين عبد السالم محمد16851421222032059

كلية االعالم/جامعة بغداد397.0066.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمهدي عصام مهدي سلمان16861221211003116

كلية االعالم/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الصفا للبنينادبينور الدين ضياء عبد االله عبد الجبار16871321211027112

كلية االعالم/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية الفرح للبناتادبيحوراء فاروق داود حبيب16881421222053011

كلية االعالم/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم ابراهيم احمد نوري16891121222014038

كلية االعالم/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيموده احمد جبار حسين16901221222046155

كلية االعالم/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيفاروق عمر كاظم احمد16911821217074065

كلية االعالم/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الرافدين للبناتادبيفاطمه عبد الكريم عبد المحسن حبيب16921321222019025

كلية االعالم/جامعة بغداد392.0065.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسامر حيدر عبد الحسين عباس16931421211007017

كلية االعالم/جامعة بغداد392.0065.33اعدادية العراق للبنينادبيجعفر باقر قاسم محمد1694122021009036

كلية االعالم/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمقتدى نور الدين حيدر فليح16951521211005090

كلية االعالم/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيرسول عبد الرضا احمد عكيل16961421211029035

كلية االعالم/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية االعظمية للبنينادبيمصطفى مهند طارق محمد16971321211001067

كلية االعالم/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد خميس عبد الساده دعين16981521211001103

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا وليد احمد مراد16991321211027065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين مازن محمد عباس17002521413031186
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية598.0099.67ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيديما شهاب احمد عداي17011121422039017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.4099.57ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد محمود شكر عبد االمير17021121411010077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0099.50ثانوية المأمون للبناتاحيائيفرح فؤاد عبد الرحمن محمد صالح17031021422034053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0099.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيبشرى محمد علي طالب17042321422050017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0099.50اعدادية هند للبناتاحيائيمينا صبار غضبان راضي17051121422020064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.0099.33اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزينب صالح صبحي صبري17061021422038055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.0099.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيزهراء احسان كريم رجب17071121422003032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.0099.33إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عزيز طه علي17081421411014129

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0099.17ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيهدب مثنى فاضل مجيد17091121424014057

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0099.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعمر الفاروق مصطفى هادي حامد17101221411019064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0099.17ثانوية النضال للبناتاحيائيرفيف نجم عبد االمير سلمان17111021422020014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0099.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيدعاء عادل داود سلمان17121021422005004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0099.17ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه طه حسن عبد17131821424007045

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0099.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيهمام عدنان حمادي شمهود17141921413009116

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيرانيا عمر محمد  معاذ سلمان17151021422034020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد هللا لؤي خلف عبد هللا17161121411020031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية السياب للبناتاحيائيسرى عباس شهاب حمد17171021422002058

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيام البنين محسن عليوي سلومي17182621424013005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيايمن اثير كاظم هاشم17192321411009016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبنين عائد فليح حسن17201121422021018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيديار ابراهيم هادي محمود17211021422036044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيصديق موفق حسن عالوي17221121411005016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.7698.96ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد امين عبد الحسين17232421411041063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.6498.94المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينه جالل محسن هادي17241021422003066

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.6098.93الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيامنه سعد جمعه عبد السالم17251021422018019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0498.84الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اسامة عبد الرزاق نعمه17261021411002083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0098.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمالك حسين علي عبود17271421422003079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0098.83ثانوية النبوغ للبناتاحيائيرانيا عمار مدلول ناجي17281021422016007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0098.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائياديم ايهاب جاسم محمد17291021422033001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0098.83ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى ميثم فاضل مكطوف17302921413005081

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0098.83ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث عبد الرحمن مبارك17311021413012016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0098.83ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد حمزة مزهر عبود17322421411049027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.8498.81الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيايه حسن زامل غضيب17331021422018022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.6498.77زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزيد علي رافد شاكر نزال17341421411008039
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.4498.74ثانوية المتميزاتاحيائيعاتكه وليد وجيه مهدي17351321422032065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.4498.74ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيسرار عباس محمد حسين17362121422007026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.4098.73إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين يوسف رسن عوده17371421411014045

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.3698.73الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد محمد فرهود مكي17381021411028096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.3698.73ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائييسر حسن منصور سلمان17391021424015020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.2898.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي ايمن محمد رجب17401021411002065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.1298.69ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيافنان كامران محسن أبو القاسم17411121422069001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيكاظم عمار عبد هللا عبد المجيد17422621411012130

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيصفا جواد علي فالح17432621424015105

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعباس محمد عباس سلمان17442321413003016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67الخارجيوناحيائيكرار حميد عبدالسيد خابط17452621418001223

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67كييف-مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيااحيائيرند هيثم خميس احمد17463021427027001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية خانقين للبنيناحيائياري أزاد محمد احمد17472121411011017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى اثير محمد تعبان17481221424001002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهيا احمد غانم جعباز17493121422009177

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم حيدر غازي محمد17501021422004029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم محمد محسن صالح17511121422007065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيرامي محمد احمد عبد17521021411020065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيانس محمود ياسين سعود17531421411013014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد هللا اديب كامل محمد طاهر17541421411013032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه نصير عدنان عبد الحسين17551121422018052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحمزه انور فهد محسن17562221411039011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية القناة للبناتاحيائيرقيه محمود محسن حاجم17571321422003033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه عبد المنعم اسماعيل محمد17581321422001194

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية يافا للبناتاحيائيغدير فاضل جابر كاظم17591321422031126

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0098.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيداليا رائد صبحي عبد القادر17601021422038032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.8898.65ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء قاسم كريم حميد17611321422043058

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.8098.63ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي سالم جبر كاظم17621421411005089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.8098.63ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيديمه صالح هادي عبد17632321422077028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.7698.63ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغدير عادل حسام كاظم17641221422028072

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.7298.62الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمر مهدي صالح عبود17651021411002076

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.6098.60ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيسنان نبيل جبار عبد الكاظم17661421411038019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.5698.59زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحيدر ناصر كامل محمد17671421411008036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.4498.57ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى وليد محمد شلكام17681421411005111
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.4498.57اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين ضايف فالح دحيبش17692221411034109

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.3698.56الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائينور الدين علي محمد حمد17701021411002109

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.3698.56ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسين عبد العزيز عبد هللا كاظم17711121411010022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.2098.53ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيافيستا عماد محمد امين17721321422043008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.1298.52الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحيدر فائز جالل كاظم17731121411038017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0498.51ثانوية المتميزاتاحيائيغنى سعد حبيب جابر17741321422032070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0498.51ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين عالء حميد سيد17751321411032019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي اياد عطا هللا17762121411002043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيغسق احمد تركي صالح17771921424006032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمقتدى هاشم محسن جبر17781521411009102

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية القدس للبناتاحيائيسرى ستار جابر عبود17792621422033115

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم علي حبيب عبود17802121422049217

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا ماهر مبدر عبد الكريم17812121411020024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيرونق حكيم سلمان متعب17821921422089067

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيعماد الدين جمال حسين مهدي17831021411019087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا اكرم ابراهيم محمد17841121411024029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيقمر احمد عبد حسن17851421422020019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الزوراء للبنيناحيائياحمد حسن كريم بالسم17861421411001005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء مجيد سرحان فرحان17871421422009067

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيميار مواهب جميل رشيد17881121424013035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الهادي طارش سهيل17891121415005073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه جعفر عبد خضير17901421422065235

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الزهراء عماد خضير محمد17911421422044195

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء طاهر حيدر احمد17921521422007056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا واثق مريح عبيد17931421411014080

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعلي خالد محمد بريسم17941121411031019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى هاشم غني كاظم17951421411007104

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهدى احمد عباس موشنه17962221424022094

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمر علي خالد عباس17971021411019090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمنتظر ماهر حسين علي17981221411027168

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيابراهيم باسم حسن حبيب17991221411028001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمهدي صابر نافل كماش18001021411008055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية العزة للبناتاحيائياية حسين جاسم محمد18011221422036008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم محمد عباس جاسم18021421411005002
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيباقر علي حافظ حميد18031421411003020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيلينه عبد الستار هادي ابراهيم18042621424004122

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيشهد مصطفى سلطان عناد18052621424004101

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي حيدر طالب علوان18062521411011085

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد عبد الغني ابراهيم رحيم18072121411076086

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيايه عبد الرزاق رشيد جبار18082321424014004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيبكر محمد عبد الجبار جاسم18092121411012044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه خالد حمدون خضر18101021422013037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين زاهر عبد الشهيد عبد الرزاق18112721411032052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر محمد علي عبد الحسين18122621411001208

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية اسماء للبناتاحيائيمينا علي خالد سعيد18131121422035038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيبتول سهل لطيف لعيبي18141021422012005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية589.0098.17ثانوية حطين للبناتاحيائيرفل ماجد حميد مشجن18151421422004015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.5697.93ثانوية المتميزاتاحيائينور عصام عبد الرحيم عبد الواحد18161321422032104

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.2097.87ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيانفال احمد حسين خضير18171421422055006

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0497.84ثانوية المتميزاتاحيائييقين حاتم نوري مصطفى18181121422047088

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جواد حسن18192121411003079

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيميس ايهاب صالح مجباس18201121422017183

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايه محمد سعدي ابراهيم18211321422015017

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى فريد عباس محمود18222121411004157

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد علي مهدي محمد18232121411014146

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية المسعودي للبناتاحيائييقين علي راضي نصيف18242321422020099

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية المأمون للبناتاحيائيبان فارس محمود منصور18251021422034011

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم عالء عبد العزيز سعود18261021422037071

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة سعد فخري عبود18271021422033127

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية االخالص للبناتاحيائيرقيه محمد خضير عبيد18281121422046034

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد موفق خفيف حمدان18291221411028137

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية النصر للبناتاحيائينوران جاسب صبر موزان18301221422031259

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد علي حسين مرعب18311121411025110

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينبأ رحيم عبود مسعاد18321421422065279

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه جبار صدام اسماعيل18331421422065036

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرقية عماد باراني رحيم18341421422037022

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس علي كاظم عبد الكريم18351421411014071

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي محمد خضير عباس18361321411021033
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمصطفى فراس صبيح سعيد18371421411051049

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر فاضل رضا18381121424015004

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد شخير معدي18392221424035035

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية السعادة للبناتاحيائيريهام رائد خضير عباس1840142042120014

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.8497.81ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرسل نصير كاظم اسماعيل18412121422058020

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.7697.79زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي ليث عباس علي18421421411008067

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.7697.79ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء جبار جمعه لعيبي18431121422047053

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.6497.77الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيفيصل احمد رياض اسماعيل18441021411028075

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.6497.77الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيلينا مازن علي شويخ18451021422018107

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.4097.73ثانوية المتميزيناحيائييزن بشار جرجيس سليم18461421411005123

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.2497.71ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن عقيل عبد الحر جابر18471321411019087

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد االمير حسن18482521413031175

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان غركان سرحان18492621424010035

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايات طالل حسين سلمان18501021422037006

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين عباس جواد حمدي18512121411002041

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي صباح حريجه حديد18522321411009094

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيصفا سلمان خلف سلمان18531321422001187

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمحمد فراس مهدي صاحب1854132041002083

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.7698.29ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيامنه فراس عصام محمد18551421424003002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.6098.27المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور فالح حسن علي18561021422003139

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0098.17اعدادية االمال للبناتاحيائيسما حمزه رسمي جواد18571121422011073

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.0498.01الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيصفوه خميس كاظم فالح18581021422018081

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.0098.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيروى عجمي عبد الحسين علي18591421422014035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.0098.00ثانوية النضال للبناتاحيائيروان عبد محمد منفي18601021422020015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.0098.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيسجاد فراس محمود عطية18611321411012064

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.0098.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيياسمين عماد مسلم عبد الحسين18621121422038116

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.2897.88ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي مؤيد عباس حسين18631121411042035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية الحرية للبناتاحيائيقطرالندى فالح جردي فندي18641921422056034

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية عائشة للبناتاحيائيهند فاضل عبيد ناصر18651121422023060

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب ضياء غازي طاهر18662621422025096

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائينور الدين محمد خماس حسين18672121411060156

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية االعتماد للبناتاحيائياساور رياض هادي محسن18681421422067001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيميس عبد العباس عكار جياد18691421422016081

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيجعفر هيثم عبد هللا خميس18702621413006006
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية البتول للبناتاحيائيرزان كفاح عبد الجبار مجيد18711121422013049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيايناس يوسف خضير ياس18722121422055011

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيمريم ناصر ابراهيم ناصر18731121422038094

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك علي قاسم عبيد18741121422027012

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد سالم موسى الياس18752121411046027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية العامرية للبناتاحيائيآيه احمد حسين احمد18761021422036003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيأيمن عثمان يحيى حسن18772121411010018

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.4497.74ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمود تحرير جبير حرج18781121411042044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.2097.70ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم محمد علي ناصر18791121422069061

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد فوزي خليل دانه18801421411006088

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية البينات للبناتاحيائيهبة باسم احمد حسين18812121422027050

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية المودة للبناتاحيائيفاطمه فيصل عبد الرحمن محمود18822121422042039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي صباح عبد الرضا18831421424009102

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب الكبرى محمد محيسن محمود18841421424009056

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم عبد الخالق خريبط كشيش18851421422044173

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية اسماء للبناتاحيائيعبير ثامر شريف ظاهر18861121422035031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشفاء ليث رحيم فياض18872121422044061

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره باسم جعفر محمد جواد18882121422024021

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيتبارك سلمان لفته داود18891421422028017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية دجلة للبناتاحيائياسمى اديب بطرس انطوان18901421422014006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيمحمد صادق حسين عبد الكاظم جواد18911021413002007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى عبد الرزاق حسن18921221424006032

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء طاهر اسماعيل طاهر18931421422012064

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي اركان حسين رزوقي18941121411042031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه معن محمد حسين18951421422033103

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبتول مؤيد جبار جاسم18961521422014038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيطه محمد والي عبد18971121411041058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي ناظم ولي جمعه18982121411033066

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية البراق المختلطةاحيائيحنين حسين كاظم نايف18991121427009003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيشهد كارم محمود موسى19001321422005036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب علي شريف عبد الحسين19011221422017090

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبا مصطفى جواد عطيه19022621422013113

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينوره هيثم داود سلمان19031421424020022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسعد داود ناصر19041921413009057
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه عامر مهوس زغير19051021422032031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية االيالف للبناتاحيائيقمر محسن هادي حسين19061021422022024

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيدانيه حمير غسان ياسين19072121422002049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية تطوان للبنيناحيائييوسف باسم هندي جاسم19081121411017161

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.6497.61ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيتاره محمد شريف عذيب19091421424003005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.5297.59الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي زياد حسين علوان19101021411028059

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.5297.59ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيموج اريج رياض ابراهيم19111521422017057

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.4497.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيدانيه امين حميد ثويني19121421426001084

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.4497.57ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرحمه ازهر عبد الستار علي19131121422069017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.3697.56ثانوية المتميزاتاحيائيضحى حاتم عبد االمير محمد19141421422027099

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.3697.56ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعقيل عزيز روضان شويلف19151521411012042

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.2897.55الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمريم محمود مطر عماش19161021422018123

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.2097.53ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيابراهيم صباح عباس محمد صالح19171421411038001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0497.51ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد مطر حسن19181321411016080

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيسجاد هيثم حسون كرم19192121411012081

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيانس نجيب محمود متعب19201921411009046

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهناء صدام عباس حسين19211021422027106

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد فليح حسن19222121411004163

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50ثانوية االفكار للبناتاحيائيعسل محمد فاضل جاسم19231321422042012

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه سعد جليل ابو الماش19241421422044148

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفرح هادي خلف نفل19251421422065256

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيخديجة ابراهيم عبد حبيب19262121422008038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50اعدادية فدك للبناتاحيائينور عبد الحسين حسن خلف19271421422006170

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0090.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيراشد محمد عبد حسان19281021511020098

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيكرار نبيل ستار محمد علي19291521511006060

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0088.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيحسين علي شاكر احمد19302521511009024

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم عبد الرحمن خليفه حمد19311021511020006

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0088.00ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الحسن مهدي19321321513017009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم وقاص عبد الخالق فليح19331121522014054

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0082.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية تطبيقيامير عبد هللا تركي محمد19341421515004013

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0081.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الخالق محمد صالح عبيد19351021511022025

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية486.0081.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيخليفة عامر جاسم محمد19361121511015035

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية485.0080.83ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيبراق غانم مجيد شطب19371021522032005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية485.0080.83الخارجيونتطبيقيمحمد علي عبد هللا عيسى19381221518001143
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعمر وليد هاشم مغير19391021511022041

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيامير حسين فيصل احمد19401321511021004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد محمد19411421511050065

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسام احمد فاضل جبارة19421021511008009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.4080.07ثانوية الكوثر للمتميزاتتطبيقيرونق محمد مهدي علي19431221522028006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية467.0077.83للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيمرتضى اكرم سالم عبد الحسن19441321511023039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمؤمل طارق نعمة حسن19452821511008072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم حنيف حسن19461621513021060

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقياحمد عصام هاشم حوزي19471121511005009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقينور الدين عبد الجبار علي حسين19481121511041156

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين علي جواد خلف19491021511008020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين عبد عبيد19501021513009013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيفاطمه رسول عويد عبد19511221526001031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.7691.13اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عبد االمير رحيم حسين19522721411028110

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0090.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد باقر علي محمد فرحان19532421411044133

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0089.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير محمد سلمان موسى19542721411034027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد غانم عبد الحسن مريهج19552221511051018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعداية الهدى للبناتتطبيقيتقى احمد عداي علي19561421522013009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد القادر احمد ابراهيم حمادي19571021411019059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.4885.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف غسق صباح صالح19581321411019202

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيعبد الهادي صادق عبد الهادي محمد19591221411022031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية الغدير للبنيناحيائيخلف حاتم كنيفذ عويد19602221411006015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الكريم جاسم عيسى19611321511027090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم خلف نعمة19621621513042006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الحسن عبد الواحد19631621513042019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي هيثم حسن فليح19641321511028083

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد هللا عماد خليل معروف19651321511005042

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمود هاني احمد منصور19661021511013138

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى نافع هادي عاصي19671021511026139

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقييقين سامي مطر ديوان19681321522001066

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيمروج محمد خلف كزار19691021522025017

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيحسين خالد جاني حسن19701521511006015

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد عدنان شحاذه حسين19711021511022047

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسيف الدين عامر رشيد مجيد19721321511005031
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قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الرضا حسين19731321522017022

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية423.0070.50االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن ناطق صبيح فضيل19741621511001058

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية الغد األهلية للبنينتطبيقياحمد هيثم حاتم حامد19751321513005001

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى محمد حردان حسن19761321511012125

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية406.0067.67الخارجيونتطبيقيعبد الرحمن طه سلمان فرحان19772221518001290

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية404.0067.33الخارجياتتطبيقينور اسعد راضي خلف19781421528050131

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسين ميثم جمعه عبيده19791621513014014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيايه ايسر عادل جواد19801221522035003

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية حطين للبناتتطبيقيفيد فؤاد كامل مهدي19811021522004009

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيشهد مكي فاضل جواد19821321522025022

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية413.0068.83 تموز للبنات14ثانوية تطبيقييسر عباس فارس حمود19831421522007023

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الفوز للبناتتطبيقينرجس سعد حطيحط حميدي19841221522013035

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيمحمد شاكر داود عبيد19851921515007104

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعبد الهادي حسنين هادي كريم19861421511018057

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الشعب للبناتتطبيقيمريم محمود محمد سعيد نور الدين19871321522022046

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيزهراء رافع زيدان عبد19881121522048018

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية408.0068.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد عدنان جدوع كاظم19891421511015100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0092.50اعدادية جرير للبناتاحيائينور أحمد عبد محمد تقي19901221422008058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0090.33اعدادية المهج للبناتتطبيقيرسل رعد ناجي عبود19911421522035012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0089.83اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب رزاق سماري عوده19921521422015064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0088.67اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي داود شندي شيت19931321411008075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0087.17ثانوية االنتصار للبناتاحيائيسجى وليد محمد فياض19941221422042008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0087.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء محمد عباس محمد19951321422014044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعبد هللا كريم عوده كاظم19961321411014027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن شهاب حمد19972621422020028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء نجم عبد الحسين كاظم19981521422010069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0086.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيسهام نعيم صبري جباره19991521422011146

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.4886.41ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيليث رعد علي عفات20001321411032058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33اعدادية الرطبة للبناتاحيائيانعام عثمان ستار حمد20011921422015006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33ثانوية المعالي للبناتاحيائيشروق علي محمد مهدي20021421422054024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيرائد سامي تركي سكران20031921411041033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيضفاف خاطف عبد القادر عيفان20041321422004066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0086.00ثانوية سومر للبناتاحيائيمالك حسون فرج ماضي20051421422008115

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفيان كمال مصطفى رضا20061521422014243
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الفداء للبناتاحيائيحوراء غضبان محيل سرهيد20071421422033038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى محمد غريب خلف20081321422001315

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0085.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عماد عبد النبي جاسم20091321422018029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمقتدى جواد كاظم مطرود20101521411003087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه سعد ضياء عباس20111321422002155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية النسرين للبناتاحيائيبنين عباس مهدي جبر20121321422047007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0085.50إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيطارق عمر طارق نجم20131421411021042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33اعدادية البتول للبناتاحيائيريم نوفل سلمان جاسم20141121422013058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن رائد بلدي خشمان20151021411020088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء مهند حسن موسى20161521422014080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيعائشه صالح عادل حمد20171021422045039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايه خانم سمير حسين حمزه20181321422021011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس هادي20191421422014074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور عبد هللا خزعل كاظم20201521422006234

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0084.67 تموز للبنات14ثانوية احيائيأم البنين جاسم محمد عبد الزهرة20211421422007001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية فدك للبناتاحيائيسبأ محمود مشكور شهيد20221421422006101

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيفاطمه خالد ناجي ناصر20231121422031029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد منعم محمد حسين20241321411012123

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيآيات حسين علي حسن20251321426001084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0084.33اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيسلسبيل ستار جبر محمد20261421422063046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعلي خالد نيسان عزيز20271321411023024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيوالء ماجد فرج صالح20281021422019148

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حامد عبد هللا ابو كذيلة20291421424009100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيروال هيثم سمير حسين20301221422021030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيشهد فارس رشيد فهد20311021422024020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيطيبه عقيل ابراهيم محميد20321121422040108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيمالك كمال هادي احمد20331021422019117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهالء حسين غياض محمد20341121422017120

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيود احمد عبد الرزاق سلمان20351021422011039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد طارق علي حسن20361421411016139

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيهند خالد حسين علوان20371421422032094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية التعاون للبناتاحيائينور فاضل كاظم رشيد20381121422040157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية القائم للبنيناحيائيمحمد اسامه رياض كامل20391921411023089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية النوارس للبنيناحيائيمثنى عبد االمير علي عبد20401321411025018
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد هادي صالح20411421422063027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50ايسر- الخارجيات احيائيزبيدة عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد20421721428060113

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم ستار جبار عبد20431321422040188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعبد هللا سعد غضبان محمد20441321411005035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم مثنى طه عبد المحسن20451021422033157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد خالد كريم كاظم20461221411006025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيمنار احمد محمد عبد20471321422034024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حيدر غاوي محمد20481521422007081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ عباس علي جاسم20491221422031231

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17ثانوية الشمائل للبناتاحيائيامنة جاسم محمد علي20501421422042010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية عدن للبناتاحيائينور عبد السالم حسن حسين20511321422030082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيرنين حيدر جاسم حمادي20521421422054012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيحنين عدنان كاطع حنتوش20531421422061009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائينورد عبد هللا كاظم عمير20541221422017171

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيساره محمد سالم خليل20551321422010028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الفوز للبناتاحيائيسجى عطاء صبيح جالل20561221422013058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه حسين جاسم اجليهم20571221422031183

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء هادي عبيد ناصر20581221422035023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزينب عكار هاشم محمد20591421422050032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائيبلسم حسام محمد عيدان20601221422050015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيكوثر اياد محمد بدوي20611421422065257

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيبتول احمد عباس عبد20621321422035022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.4082.07ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسجا فائز عبد طاهر20631421422055024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمة وليد عبد الواحد اموير20641321422001208

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيايه عبد المنعم فاضل عوده20651421422068015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينبأ حيدر صبيح محمد20661421422065278

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.6881.61ثانوية المتميزيناحيائيمهتدى خالد حياوي خشان20671321411016109

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0081.50اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمة طه عباس طه20681221422029057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0081.33ثانوية خاتم النبين للبناتاحيائينبأ احمد كاظم عبادي20691421422072011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0081.33اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايه عبد القادر عيسى خليل20701421422056011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0081.33ثانوية االمال للبناتاحيائيحوراء علي منخي جبر20711421422041047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0081.33اعدادية االنتصار للبناتاحيائيداليا علي حسين خضير20721321422015037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيغدير عبد الحسين راضي مطيلج20731321422001200

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0081.17ثانوية االعتدال للبناتاحيائيدعاء جاسم رمضان زوير20741321422008017
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب عادل كاظم جبر20751521422010079

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيريام احمد هاشم راضي20761321422002059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0081.17ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب عباس جابر مجيد20771421422001034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0481.01ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد وسام مهدي موزان20781321411032008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيحنين اكرم طه صالح20791321422005010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية بغداد للبناتاحيائينبا سالم حسون زاير20801321422001304

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية المآثر للبناتاحيائينبا سالم فاضل سلمان20811521422011198

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسن قاسم محمد مبارك20821321411003025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية العقاد للبنيناحيائيكرار محمد جاسم مطشر20831221411028112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0080.67ثانوية الصادقات للبناتاحيائياناهيد صباح رحمان مزبان20842121422096004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه قحطان عدنان عباس20851121422043051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهبة ابراهيم محسن جلود20861521422008211

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0080.50اعدادية يافا للبناتاحيائيأيالف كاظم جليب عبد20871321422031003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.1680.36ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيخديجة الكبرى رعد حسين شعلب20881521422017013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0080.17ثانوية الخضراء للبناتاحيائيفاطمه سعد محمد عبد20891021422007037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية البشير للبنيناحيائيسجاد داود حسين علي20901421411033016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية الشعب للبناتاحيائينورة محمود شهاب احمد20911321422022170

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيعلياء رعد محمد اسماعيل20921421422033080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية480.0080.00ثانوية االنتصار للبناتاحيائيسلمى ستار هنون ابراهيم20931221422042009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيسجاد محسن عيدان حسين20942621413005013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمنتظر حكمت علي حسين20951821411115157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه محمد مطشر جبر20961321422040177

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفرح علي سموم دغل20971421424005031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية477.0079.50ثانوية الشمائل للبناتاحيائيبراق كاظم عباس داود20981421422042018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية477.0079.50 تموز للبنات14ثانوية احيائيرقيه نبيل جهان اسد20991421422007026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد طاهر تومان طاهر21001021422033105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية474.0079.00االعدادية المركزية للبناتاحيائيدينا محمد علي عريبي21011321422041013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيآيات فاضل عباس علي21021021422010001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم عمار صالح هادي21031421422057174

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0078.50الخارجياتاحيائيزهراء احمد عبدهللا طعمه21041121428050138

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي اياد عباس محيسن21051121511019041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيفراس ماجد عبد حرز21062621411012126

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.6078.10ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك ياسر محمد دحام21071421422027036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية االعتدال للبناتاحيائيغفران سنان طالل عبد الغني21081321422008036
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00ثانوية العلوم للبنيناحيائيكرار حيدر خالد حنون21091321411036022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية االمال للبناتاحيائيامال احمد محمد حسين21101121422011007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء ذر حسين علي21112121422071021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار عالء حسين جاسم21121421422062131

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.1677.69ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء مصطفى هاشم ذجر21131321422049044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيالنه عبد الرزاق شاكر محسن21141521422009093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيكوثر سمير عبيد خيالة21151521422007160

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمسرى ضياء كريم علوان21161321522001055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقياسراء مثنى خليل محمد سعيد21171321522024002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد هللا رابح محمد مجيد21181921511009023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقييونس باسم هندي جاسم21191121511017153

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين جاسم كاظم دويحي21201521511003017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب مهدي صالح خضير21211321522002026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الملك اركان عدنان حميد21221021511020163

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيحسنين فاضل مهدي عبد21231321511008014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيحيدر جبار خزعل حسن21241121511019020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيرقية رعد الزم سلمان21251221522017020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزينب قاسم شرقي فهد21261121522046018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد هللا سالم21271921511011059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيسجاد زهير يوسف محمد21281321511033011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيتبارك زياد طارق صبري21291321522018005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينبأ امير رشيد مذكور21301521522001032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيترتيل احسان كاطع محسن21311321522001012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمحمد جعفر رحمة عبد هللا21322821511016084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67ثانوية العلوم للبنينتطبيقيعلي حسين سعد فالح21331321511036018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا موفق دينار فهيد21341421511025037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيبالل طارق هندي جاسم21351121511017027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد سالم خلف21362521515004055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين عبد الحمزة ابراهيم موزان21371521511010025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمحمد عبد الهادي عبد الكريم كاظم21382821511035046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيقمر جعفر خليفه جبر21391321522001047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيزينب خالد طراد شمخي21401621522072015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسنين علي خضير بدر21411121511030017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية النور للبنينتطبيقيحسين قيس رسول اسماعيل21421221511023026
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيحوراء اثير حميد راضي21431421522015018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيكرار عبد الكريم علوان حسين21441321511028088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية االبرار للبنينتطبيقيكرار عبد المهدي نعمه جابر21452221511070018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعباس محمد عبد هللا علوان21461221511028088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية حطين للبناتتطبيقيتبارك علي عبد الحسن مشيش21471421522004007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيسجاد حيدر جعفر محمد21481221511027069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمالك علي كاظم سلمان21491221522013034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكاظم علي محسن عبد21501321511012086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسين هويل تمياط21512421513010054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية غماس للبنينتطبيقيثعبان عبد الرحمن وحيد دوهان21522421511011007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيزين العابدين قاسم عبد الرزاق حسين21531521511006024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد جبار علي كطيف21541521511017034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية408.0068.00ثانوية ايالف للبناتتطبيقينور ايدن حسين حسن21551421522038022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية408.0068.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيحسين علي محمد عبد هللا21561321511002023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمد عيسى محسن عيسى21571521511008065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزينب علي سالم ازوير21581321522017021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي محمد فليح موزان21592821511012036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزينب جاسم عزيز طاهر21601221522026028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيبشار علي عارف فاضل21611321511029030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمحمد صباح سعيد قهرمان21621521511016056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية سومر للبناتتطبيقياسيل حسين فندي شعالن21631421522008004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد فاضل عبد الساده كاظم21641521511005186

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية المعقل للبنينتطبيقيكرار حيدر علي رضا محمود21651621511018108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسيف علي جبار علك21662821511037051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية النور للبنينتطبيقيكرار عادل خلف شبوط21671221511023080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية النظامية للبنينتطبيقيجمال ليث علي حسين21681421511002004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيايالف ستار جبار سفيح21691421526002007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيسجى كرار حميد درويش21701221522035019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس علي غيالن عبود21711321511035031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيفهد وسام حسين محمد21721221511028135

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية دجلة للبناتتطبيقيغدير عباس فليح مجر21731421522014015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمحمد حسن علي حسين21741521511013052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعباس محمد إبراهيم يونس21751621511043106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيختام عبد الكريم كاظم داود21761421522065017
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد احمد عطيه حمود21772821511015159

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية النصر للبناتتطبيقياسراء اسماعيل خلف خفي21781221522031004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيرسول مؤيد ابراهيم عصب21792821511035024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية بابل للبناتتطبيقيهدى احسان علي عباس21801221522014030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعيسى ثامر عبد حنتوش21811121511020127

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية387.0064.50الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيعباس نور هالل عنبر21822321511064014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه مخلد عبد الرضا عبيد21832721422048115

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب سعدي عبود عماره21841421422065160

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا حيدر اسماعيل بديوي21852321411036010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية الرتاج للبناتاحيائيساره علي كاظم رهيف21861421422050034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد الباقر بشير عبد خشان21871121411049090

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسيف علي داود سلمان21882621511005041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيامير فاضل حنون عيسى21891521511013005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر علي حسن حريجه21901521511005065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقينبأ نهاد مزعل محمد21911321526001028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى محمد جبار صالح21921521511006081

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية383.0063.83إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا رضا عبد الحسين كاظم21931421511021072

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي بشار نوري كندوح21941421511025039

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية382.0063.67إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسالم مؤيد هادي كريم21951421511016065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيايناس جبار رشيد نغيمش21961121522058003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيشهد ستار جبار شرهان21971221522024043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيهبه سالم بريسم جار هللا21981521522001036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين جبار ورش عبد هللا21991521511004016

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية518.0086.33ثانوية االستقامة للبناتادبيهدى سلمان مرهون شمران22001521222018075

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية النجاة للبناتادبيزينب حبيب دربي مرعي22011521222003033

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحوراء رمزي سبتي سلمان22021121222030012

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية514.0085.67ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيضرغام فاضل محسن سكر22031021215007027

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية513.0085.50ثانوية الحكمة للبناتادبياهله فالح نوفل علي22041021222025003

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية511.0085.17ثانوية الفاروق للبنينادبيعباس تركي محمد جواد22051421211043011

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية حطين للبناتادبيرانية محمود خالد ناجي22061321222027015

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى أحمد مهدي فرهود22071521211004047

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية508.0084.67ثانوية االستقامة للبناتادبينرجس باسم سلطان عبيد22081521222018066

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية508.0084.67اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينب علي تركي خلخال22091121222073043

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن سمير عبد الصاحب عبد22101421211041014
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كلية القانون             /الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية الفكر للبناتادبيفرح عدنان عوده فياض22111521222016073

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية507.0084.50ثانوية الفضيلة للبناتادبيريم محمد بكري فارس22121021222006010

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية الضحى للبناتادبيامنه مظهر زغير رحيم22131421222023006

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيفاطمة محمد ابراهيم عباس22141321222036029

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية السويس للبنينادبيمرتضى محمد كيطان حمد22151321211006087

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية506.0084.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيايات صباح حسين عجيل22161521222013009

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية506.0084.33ثانوية طيبة للبناتادبيساره محسن نادر عباس22171321222038032

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية الفيحاء للبناتادبيبنين جاسب خشان محسن22181521222008011

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية عدن للبناتادبيعال قاسم محمد عباس22191321222030074

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية السويس للبنينادبيامير مهدي سلمان داود22201321211006015

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية503.0083.83الخارجياتادبيزينب حازم حلبوص فيصل22211321228050233

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية القوارير للبناتادبيكوثر سالم عطا لفته22221421222070041

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية503.0083.83ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيضحى علي حديد عويد22231121222034043

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية ام ايمن للبناتادبييقين ستار جبار مختار22241421222057064

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي نوفل علي مطلك22251321211009056

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية502.0083.67 تموز للبنات14ثانوية ادبيعذراء جاسم حسين غضيب22261421222007034

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية502.0083.67اإلعدادية المركزية للبناتادبيبيداء محمد رشيد فهد22271421222063010

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية يافا للبناتادبيمريم غانم رستم سليمان22281321222031121

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية501.0083.50ثانوية الوثبة للبناتادبييقين غسان يوسف صالح22291021222023025

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية االصيل للبناتادبيفاطمه حميد ساده جعيب22301121222005039

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية عكاظ  للبنينادبيسجاد علي عوده علي22311321211022064

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية يافا للبناتادبيزهراء محمد خلف محمد22321321222031061

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية500.0083.33أعدادية الفاطميات للبناتادبيرواسي حيدر حسن كاطع22331221222021034

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية500.0083.33ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد ازهر دعيم حسن22341421211037042

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين سعد محسن فرج22351221222046030

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية عدن للبناتادبيبنين عماد فرحان حسن22361321222030016

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسن حميد ورور عيسى22371321211004019

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية499.0083.17اعدادية السويس للبنينادبياثير مصطفى عبد هللا محمد صالح22381321211006008

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية498.0083.00الخارجياتادبيايه سلوان مصطفى عباس22391321228050078

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية السياب للبنينادبيطيف باسم فخري ناجي22401321211028017

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي باسم محمد علي22411121211045088

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية البشير للبنينادبيالحسين علي محمود عبد االله22421421211033012

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية االمين للبنينادبيمحمد عبد الناصر مجيد رشيد22431021211018024

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية الرباب للبناتادبياسماء ماجد رشيج صبيح22441221222041005
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كلية القانون             /الجامعة المستنصرية498.0083.00الخارجياتادبياسراء محمد عبد الحسن صابر22451521228050023

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد حسن خضر بدر22461321211022110

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايات بالسم باقر خلف22471421222046008

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس سعد مجذاب جاسم22481421211041046

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية عدن للبناتادبينور الهدى احسان سالم عبود22491321222030102

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية النصر للبناتادبيعذراء كاظم كزار سمور22501221222031086

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية الميار المسائية للبناتادبياسراء فائز عطية جبر22511121226005001

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسن علي محمد سبهان22521521211016019

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية التسامح للبناتاحيائيتبارك برع فالح حسن22531421422012023

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية االسوار للبناتادبيشهد عادل عبد شهيب22541321222007025

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية495.0082.50اعداية الهدى للبناتادبيتيما رافد عبد العباس حنون22551421222013008

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيأمنه خالد دعدوش سلومي22561421222025004

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية الثورة العربية للبناتادبيعذراء جبار مطشر صائغ22571321222017063

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا عمار دردوح محمود22581321211006047

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيغدير عطا عباس خماس22591321222035054

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية494.0082.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيسبأ عبد المهدي عبد الكاظم ربح22601521222005066

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية494.0082.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعباس خالد خليل علي22611421211007023

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية493.0082.17اعدادية الكرامة للبناتادبيكوثر محمد طعمه عطيه22621421222044046

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية493.0082.17اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين ظافر ناهي احمد22631321211022030

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية492.0082.00ثانوية التجدد للبناتادبيفاتن محمد جاسم محمد22641221222037028

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية القناة للبناتادبيمريم باسم اسماعيل حسين22651321222003032

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى جواد كاظم حمد22661521211004048

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم باسم محمد متعب22671321222014044

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية االغادير للبناتادبينبأ موفق غالم مرزه22681421222071016

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية الوارثين للبنينادبيمؤمل ابراهيم غازي مونس22691521211013084

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية الكرامة للبناتادبيعائشه حازم محمود احمد22701321222025049

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية491.0081.83ثانوية المعالي للبناتادبيمريم حسام نعمه شمران22711421222054054

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية االخالص للبناتادبيهدى خالد علي جاسم22721121222046116

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية الجمهورية للبناتادبيسراء حيدر علي فرحان22731121222009035

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية490.0081.67ثانوية طيبة للبناتادبيتقى سلمان داود سلمان22741321222038011

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية العامل للبنينادبيعلي احمد كريم سيد22751121211014069

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية النورين للبنينادبيحسين مهدي عبد السادة وحيد22761421211004019

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية490.0081.67الخارجياتادبيبان حميد حمزة محمد22771121228050123

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية489.0081.50اعدادية الرضوان للبنينادبيحيدر حسين حسن حسين22781121211032012
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كلية القانون             /الجامعة المستنصرية489.0081.50ثانوية الخليج العربي للبناتادبينبأ حسين علوان موسى22791421222058042

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية489.0081.50للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيطارق مثنى عبد هللا عبد اللطيف22801221211016029

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية489.0081.50ثانوية التاخي للبناتادبيزينب رفعت فيصل جاسم22811421222017014

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية489.0081.50ثانوية االفكار للبناتادبيضحى مثنى مشحن مجيد22821321222042021

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية488.0081.33اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن حازم شاكر علي22831521211015023

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية488.0081.33ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعبد هللا ابراهيم جلوب عبد هللا22841421215011043

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية481.0080.17اعدادية القدس للبنيناحيائيطه ماجد حميد عبد22851021411014041

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية العزة للبناتاحيائيهديل سامر نايف عايل22861221422036090

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية المصطفى للبنينادبيعون محمد كامل مضهضب22871521211009111

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية419.0069.83إعدادية الجزيرة للبنينادبيسرمد علي عبد الكريم صافي22881421211016029

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية415.0069.17إعدادية المروج للبنينادبياحمد موفق هادي جواد22891421211011015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية االندلس للبنينادبيعبد هللا عاد جواد كاظم22901021211012006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية الكرامة للبناتادبيهاجر صالح جبار حسين22911321222025067

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيرامي لبيب ناجي هندي22921021515003012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية رقية للبناتتطبيقيصبا نجم عبد جبار22931121522010005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0081.67ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسجاد كامل سفاح عبود22941421215009061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0079.00ثانوية الزوراء للبنينادبيحامد كيالن عبد القادر احمد22951421211001003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد علي ناصر خماط22961221411007135

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية الفيحاء للبناتادبيايه هشام عبد الرزاق عريبي22971321222013007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية سومر للبناتادبيورود عقيل علي بنيان22981421222008084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0077.33اعدادية الهدى للبناتادبيزمن علي صحبت مرزه22991521222007032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر علي نعيم عريش23001321211028047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيباقر رسول جاسم سيد23011421211035017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0076.67اعدادية الهدى للبناتادبيهيا سالم محمد خان23021521222007115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33اعدادية ام البنين للبناتادبيايناس منذر مهدي محمد23031321222011010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية سيف الدولة للبنينادبيالعباس عبدالحسين جاعد لفتة23041221211002001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد صدام عبد هللا محمد23051321211017063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية النصر للبناتادبيزينب امين رحمان حميد23061221222031064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0075.67ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي ماهر علي عباس23071021211004013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية التاخي للبناتادبيتبارك امجد حسن علي23081421222017004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية451.0075.17اعدادية الفداء للبناتادبيهبه نزار عدنان جواد23091421222033086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية الندى للبناتادبيايات شاكر سفاح فداغ23101421222069005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية زينب للبناتادبيحوراء ضياء كامل محسن23111421222043028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزينب مؤيد كريم زبون23121521226001067
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0074.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر ميثم احمد عطيه23131421211023086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية معصومة للبناتادبيزينب عدنان فاخر كزار23141421222045024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية الصفاء للبنينادبيعبد هللا محمد حسن عبيد23151421211046039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية عدن للبناتادبيدنيا محمد علي حسين23161321222030037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية الثورة العربية للبناتادبيتقى سعد جاسم عويد23171321222017022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية البسالة للبناتادبيبدور عبد االمير جبر مطر23181321222016005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445.0074.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينرجس انور صبيح عبد النبي23191421226003104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه عبد الستار فليح شغيل23201521222007076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية الصفاء للبنينادبياحمد حيدر زورة امعارج23211421211046002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيياسمين عماد جواد عياش23221121222014048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم صادق فاضل عباس23231321222018068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية الرميلة للبناتادبيتقوى قاسم محمد حامد23241521222004017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية443.0073.83ثانوية حطين للبناتادبيغدير كريم عبد كاظم23251421222004022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية443.0073.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة خالد خليل ابراهيم23262121222065077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية عدن للبناتادبيرنين عبد الزهره محمد طبك23271321222030046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيضياء حسين عبد علي حمزة23281121211045073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية بلقيس للبناتادبيزينه محسن خلف جرو23291421222062037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية سومر للبناتادبيشهد محمد حسين طاهر23301421222008050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي طالب محسن جبر23311421215002111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد فاهم ثامر فرحان23321421211010033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمؤمل محمد عذافه جبر23331421211018042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد المهيمن علي عطية علي23341121211026073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينرجس جبار عريبي عبد هللا23351521222009096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية صفية للبناتادبيمريم رياض حسين ناطور23361421222011183

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعلي محمد كاظم جبر23371121211050044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0073.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعبد هللا حيدر ابراهيم احمد23381221211036033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0073.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي باسم عبد السادة وريوش23391421211007025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزينب ابراهيم جعفر حمادي23401521226001115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية437.0072.83ثانوية الزهراء للبناتادبيبراق علي مزبان دروش23411321222021011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيجعفر طالب طعمة سلمان23421321211009017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية الكرخ للبناتادبيرانيا مصطفئ محمد جمعه23431021222001004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية بلقيس للبناتادبيازل سعد صبري عبد الجبار23441321222002005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار مهند فاروق سلمان23451321222014048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0072.67ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد حسن عبود رسن23461321215001080
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين صادق جاسم جبار23471521222009017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى رياض حسين عبد الكريم23481421222062039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية الطف المسائية للبنينادبيسيف علي عباس حمودي23491321215008054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبييوسف اركان عبد الجبار احمد23501421211035151

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية العراق الناهض للبنينادبيياسر محمد عبد الرضا علي23511521211003109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب مشتاق محمد داود23521321222025034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية سيناء للبنينادبيحسين حيدر مصطفى ناصر23531321211018015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية الفارابي االهلية للبنينادبيابو الحسن مالك جليل محمد23541121213010001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعلي حسن هادي محمود23551221211015029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم عماد شذر شهيد23561121222073073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0072.17للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيأمين عباس محمد ميرزه23571221211003012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية المعالي للبناتادبيحنين عباس محمد تعيم23581421222054017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية الفاروق للبناتادبيمريم نهاد كاظم عيسى23591021222037027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين علي مهدي برجس23601421211041025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.0072.00إعدادية النضال للبنينادبيمحمد علي عبدول حسين23611421211012023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية السياب للبنينادبيعلي قاسم عباس حسن23621321211028028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.0072.00ثانوية السياب للبناتادبيفاطمه خالد محمد سعيد ابراهيم23631021222002027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية البشير للبنينادبيعلي محمد شبوط حسين23641421211033078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0071.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيرعد ناظم كاظم حسين23651221211003036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية الزهراء للبناتادبينور رياض محمد نايف23661321222021048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية ام البنين للبناتادبيتضاء علي حسن عباس23671321222011024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0071.83ثانوية السعادة للبناتادبينور عباس قاسم محمد23681421222049029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية التسامح للبناتادبيساره باسل ابراهيم حسين23691421222012050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعدادية البصرة للبناتادبياسالم محمد كاظم جبار23701121222043003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية المهيمن المختلطةادبيعلي عباس وهيب سكران23712121217042014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية كميت للبناتادبييقين شاوي حميد جاسم23722821222017058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية السياب للبناتادبيريم عالء سلمان كاظم23731021222002016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية االعظمية للبنينادبيفائز لطيف جواد جاسم23741321211001054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0071.33اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء جواد كاظم شنشول23751421222062023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0071.33الثانوية المعينية للبنينادبيفاروق رعد محمد حسين23761121211021039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى بهجت عزيز عبد الحسين23771521211001112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيمياده كريم خلف شديد23781321226001057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد زياد حسن نجم23791221211039004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الرميلة للبناتادبياديان احمد عبد الجليل جبر23801521222004001
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0070.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعبد هللا عباس ناهي ابريج23811221211005028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية عائشة للبناتادبيغفران عبد الزهره عباس طاهر23821421222010031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمريم عبد هللا كريم عبد هللا23831321222010049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى سرحان عبد هللا خدر23841421211003122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية424.0070.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمهدي هاشم فؤاد عبد الرضا23851221211003118

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية البيان للبناتادبيديار حسين علي لفته23861021222014028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية العامل للبنينادبيمنتظر مهدي خلف حسين23871121211014120

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0070.50اعدادية الكرامة للبناتادبيايه رائد رضا جليل23881321222025006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0070.33سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا ادبيطيبه حيدر عبد سلمان23893021227023001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيحسين عبد الرزاق محمد علي عبد الكاظم23901121215003010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية البالد للبنينادبيعبد الهادي محمد هادي محمود23911221211008030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية التألف للبناتادبيحال حسين حمود حمد23921021222043015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية ام القرى للبناتادبيسنار ثامر حسن لطيف23931421222015060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيوضاح علي مجيد حميد23941321211020046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيروان ابراهيم سالم سعد23951421222037014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبيروان مقداد كاظم جاسم23961321222017038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الفيحاء للبناتادبينرجس موسى عودة مثنى23971521222008113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد نجم عبد الحسين عطية23981121211009005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية ابابيل للبنينادبيحسن محمد عبد االمير أحمد23991321211011017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي سعدي مطر ديوان24001321211012069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد عدنان محمد مبارك24011221211031103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار عبد الحسين كريم كاظم24021521211015076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه ناصر خلف شلش24031521222007080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرقية علي اسماعيل خلف24041421222046023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية طه للبنينادبيعلي الهادي حسن محمد حسون24051421211049083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية القناة للبناتادبيرفل رمزي محمد غاوي24061321222003014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي مهند ناصر علوان24071421211040076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيزيد حسين حمد صبر24082621213010010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبيزينب قحطان أحمد شبيب24092621222037033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية العراق الناهض للبنينادبيتقي ستار راضي جاوي24101521211003013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية المأمون للبناتادبيزينه غسان حامد عارف24111021222034008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية العامل للبنينادبيحسن علي خلف فياض24121121211014026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية التألف للبناتادبيضحى حسين حمود حمد24131021222043038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيموسى عبود حسين زامل24141521511001130
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0067.17للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيباقر ضياء علي زميط24151321511002014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد علي صالح مويش24161521415001100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيبشرى فريد مناتي صنيع24171521522006003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية النهروان للبنينتطبيقينورالحسين رزاق عباس مشيمش24181521511018074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحيدر قاسم علي محمد24191521511015030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائياالء قاسم محمد عبد24201321422045004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيحسام نبيل خضير عودة24211421511018021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى محمود فخري هاشم24221121511030058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية390.8865.15االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز عباس جمعه24231321411010134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية النسرين للبناتاحيائيبراء سعد محيسن خليف24241321422047005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية المعالي للبناتتطبيقيمها عمر عبد اللطيف رزوقي24251421522054020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ستار خضير جابر24261321422001017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء سعد موسى عبد24271521422007055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين عماد شهيد كاظم24282221413013046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسن نهاد درهم انعيمه24291521411013022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعبد هللا قصي علي مسعد24301521411005077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزينب نوري سلمان جبر24311421422005040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية383.0063.83ثانوية سومر للبناتتطبيقيايناس جعفر حربي سرحان24321421522008007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء رفعت ظاهر اكبر24331521422014119

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره عامر فاضل عليوي24341521422014172

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية حنين للبناتاحيائيحنان سمير اسماعيل خليل24351321422028018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيكرار داود خلف مريشد24361421411017068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسفانه علي حسين جبر24371321422017099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين عبد الهادي ناصر خلف24381421422062029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء لقاء سالم ناصر24391421422062094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء صالح حسن عبيد24401321422009028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية قتيبة للبنينتطبيقياحمد نجاح جالب نهير24411521511004007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد رضا طالب جهان امين24421521511011111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيعبد هللا ستار خليل ابراهيم24431121511036024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم رشك24441221522017025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمجتبى احمد حطاب رشيد24451321411014040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائياحمد عدي سعدون زعيتر24461121411005003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيغفران احمد عبد الحسن حريب24471521522001028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد ايوب ذياب حميدي24481521411006099
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيشهد خالد عليوي عبيد24491521422001095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيطيبه قحطان باقر يوسف24501321422022118

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمنتظر جواد كاظم جلوب24511521411007182

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية369.0061.50ثانوية منار العلم االهلية للبناتتطبيقيتقى سعد عبد زيد تايه24521221524004001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء احمد جالي شنيع24531521422011084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء صالح عبد االمير مجيد24541421422006074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيروان ثامر ياس خضير24551421422044064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرحاب جريان عبد هللا عبيد24562621424012067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية منار العلم االهلية للبناتتطبيقيفاتن علي جواد كاظم24571221524004002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيخالد حسين زيدان خلف24581021511011019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيباقر ضياء حسين علي24591321511005013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية النظامية للبنينتطبيقيسجاد سالم عبد الواحد عبد الجليل24601421511002009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية االمال للبناتاحيائيلينا جاسم محمد سعيد24611121422011113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية365.0060.83إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا علي صباح يوسف24621421411016090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيباقر رحيم محيبس سلطان24631521511003008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية364.0060.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد اديب خضير عبد هللا24641321411010121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء علي احمد علي24651321422028033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب زيدان عنيد عاريه24661421522008035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيهارون سعد محمد رميض24671121515004273

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيزين العابدين احمد مجيد حسن2468132051024031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء وليد غريب فرج24691521422008095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب هشام محمد ولي24701521422008113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيعلي عدي شهاب احمد2471132041054026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيخالد رائد صبيح محمود24721121511025026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية زينب للبناتتطبيقيرفل حسين ابراهيم رسن24731421522043003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه هادي اسماعيل عيدان24741421422002085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم محمد صبار حسين24751321522001054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمة حسن كريم محمد24761421522008053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيعيسى محمد احمد سراي24771421411018061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائينوفل عبد الكريم درويش ابراهيم24782321413003044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية الفوز للبناتتطبيقيمريم حسين عدنان حميد24791321522023028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمد عدنان رفعت محمود24801321511031035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية الشعب للبناتادبينور محمد جاسم عبد هللا24811321222022176

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرقيه غني فليح مهدي24821521222015030
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية الرميلة للبناتادبيام البنين سعد صالح حسن24831521222004004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0078.33ثانوية المسك للبناتادبيزهراء حسين سعدون ديان24841421222048015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية467.0077.83ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه عماد خليل عيدان24852621222002051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية463.0077.17اعدادية الرميلة للبناتادبيبنين علي ظاهر موازي24861521222004015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00ثانوية السجود للبناتادبيزينب علي ياسين محمد24871421222001028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء سعد حسين كريم24881121222017020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية459.0076.50ثانوية الشمائل للبناتادبيهدى سعد نوري جراح24891421222042065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم مزهر مهدي محمد24901521222006078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد باقر قصي عباس مفتن24911521411003064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية عائشة للبناتادبينور عمران نعمت نادر24921421222010051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0075.00اعدادية النجاة للبناتادبيابتهال كريم عبد جاسم24931521222003001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياطياف مهدي محمد علي24941221222019004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0074.67اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيحوراء ستار جابر كاظم24952621222058018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيرضا كاظم محمد كليف24961521411005051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0074.33اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيوادي ثائر علي سطاي24971121511046012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17الخارجياتادبيزينب حميد راهي عليوي24981521228050249

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0074.17اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسجاد فرهود علي حسين24991421411040039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية التاخي للبناتادبيمريم اياد علي مهدي25001421222017029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه خالد كريم اهوين25011521222014074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية النعيم للبناتادبياسراء عبد اليمه حبيب حيدر25021421222009007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينورهان حسين زبون صافي25031521222010107

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية العراق للبنينادبيحسن سالم حسين مناتي25041221211009046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم صبار فهد زاير25051521222004082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيساره علي محمد لفته25061421222046034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0072.33ثانوية النضال المختلطةادبياحمد حسين علي خميس25071121217003002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية القدس للبنينادبيمحمد فراس حقي اسماعيل25081021211014065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية زينب للبناتادبيحوراء صادق زبون ناصر25091421222043027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى محمد جبار حداد25101521511006080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17ثانوية الخنساء للبناتادبينبأ علي حسين كاظم25111421222040027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينبأ حسن سلمان حسين25121221226001022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية االمال للبناتاحيائيغياده حسين علي يوسف25131421422041138

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيطيبه احمد فاضل حسين25141121222016030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية عائشة للبناتادبييقين حسين ثجيل مطلك25151421222010053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمود رعد محمود كاظم25161521511008070
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء عباس جبر اشالك25171521422004054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ محمد مهدي صالح25181321422035110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب قيس محمد حبيب25191321222048032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور الزهراء رياض داود سلمان25201221422009068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية السيف العربي للبناتادبيشهد لؤي عبد هللا حامد25211321222035047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد عامر محمود مخلف25221321211004059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيخديجة حميد لفته مغامس25231521222015027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية الندى للبناتادبيرحمه سامر احمد سعيد25241421222069024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية417.0069.50ثانوية االمال للبناتادبيضحى حسين كاظم محمد25251421222041024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك جالل احمد شالل25261121422060018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيايات محمد علي ناصر كاظم25271421222037003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية بغداد للبناتادبيايه رعد كريم جبار25281321222001006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيساره علي حسين راضي25292621422017105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0069.00الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه سلمان عبد الحافظ حسون25301321222037008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور محمد جبر علوان25311521222006092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعون كريم محمد محيسن25321321211012081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيطارق سلمان عبادي عباس25332321411033100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0069.00ثانوية االمال للبناتاحيائيحوراء جاسم خفيف عبد25341421422041043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيحوراء صباح مصطفى جواد25351521222014027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الثورة العربية للبناتادبيحنين زيد قيس كاظم25361321222017025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد علي حسين عباس25371521211015009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمحمد مهدي عبد الحسن صادج25381321211033046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيفاطمه دريس عبد الكريم داود25391421226006031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية ام ايمن للبناتادبيمشكاة جاسم محمد سدخان25401421222057045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه حامد جاسب عكله25411321222044033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية االمال للبناتاحيائيانعام حربي حمزه حسين25421421422041018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0068.50اعدادية البطولة للبناتادبيهديل عباس خضير مشعان25431021222028105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0068.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمحمد عصام اسماعيل عبد الحسن25441321211002088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية نور الهدى للبناتادبيغدير رحيم شرهان صالح25451421222052046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد الرحمن رعد مهاوش جاسم25461121411034040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد عبد الكريم علي كاظم25471021211009003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم اسعد محمد علي جاسم25481321222006039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية التسامح للبناتادبيزينب الزم لفته عزيز25491421222012048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرؤى احمد خضير حمد25501021422008037
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية زهو العراق للبناتاحيائينور الهدى عبد الكريم خلف راضي25511321422009060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيشاهين شاكر ناجي مطير25521521211015046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه قاسم محمد غالي25531321222029045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الفضائل للبناتادبيسكينه يوسف رشك دعدوش25541421222019020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية البيادر للبنينادبيعلي حمد هللا هزاع حسان25551921211091024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه رمضان طليع كباشي25561421222015075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية النعيم للبناتادبينرجس صباح حسن لفته25571421222009092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية سامراء للبنينادبيمرتضى حسن محمد جاسم25581421211030060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية ام القرى للبناتادبيغفران علي حميد علي25591421222015070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيرسول اسماعيل غالم جمعه25601321211031034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائيخديجه حسين علوان نعيم25612621422017042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية صفية للبناتادبيرسل حسن صدام جبار25621421222011068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين علي ناصر حسين25631521211006031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيعلي ماجد صاحب حسن25642321511011006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار علي حريز زامل25651521211009115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية القرطبي للبنيناحيائييحيى عبد الجليل مالك حسين25662121411051149

كلية التربية/الجامعة المستنصرية402.0067.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحيدر محمد جبر شايع25671321211002035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه سعد عاتي ياسر25681421222052049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية الفاضلية للبنينادبياحمد انور علوان عباس25692421211035001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اإلعدادية المركزية للبناتادبيندى حسن هادي سالم25701421222063046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية طه للبنينادبيمهدي صالح هادي جليل25711421211049151

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهاجر احمد حاتم طه25721321422025089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيلطيف محمد صلف جبر25731421511015083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيانور مظهر سعدون محسن25741421211031008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية الياسمين المختلطةادبيمناف عباس نواف ابراهيم25751221217003014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية يافا للبناتادبيزينب نديم كريم فنيطل25761321222031077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم محمد بهاء صاحب25771221422038045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية القدس للبناتادبيزهراء صالح مهدي حسين25782121222021012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية صفية للبناتادبيزهراء سمير بخيت زبين25791421222011084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الشجعان للبنينادبيفراس جاسم عبد المحسن علي25802621211046067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينبأ طارق سعيد نعمه25811521222015072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيرضوان مصطفى جابر حيدر25821221413001005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية سومر للبناتادبينور علي رحيم عبد25831421222008081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي عامر هادي محسن25841421211031047
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حافظ اسماعيل عباس25852321211009050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية397.0066.17ثانوية فلسطين للبناتادبيهند محمد احمد ثابت25861021222032038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية2397.0066.17الخارجيون ادبييوسف خلف جوني نعيس25871421218002888

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء زمن عبد الرضا عبد علي25881521222008047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية االقصى للبنيناحيائيعلي جاسم عبد الحسن حمادي25891321411026026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقينبأ عمر محمود حسن25901321522015046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الكرامة للبناتادبيدعاء قاسم محمد عبد الغني25911321222025022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية المسك للبناتادبيزهراء كريم شنيف منخي25921421222048017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية يافا للبناتادبيكوثر تركي زمام وضاح25931321222031115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيحوراء عبد المنعم حسين علي25941421222003051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية الرتاج للبناتادبيرفل رعد عبد الكريم عبد الحسن25951421222050011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه فيصل جبار ناشور25961521222008099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الكرامة للبناتادبييسر محمد رحومي مولود25971321222025071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0065.67ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء باسم فليح حسن25982321222040021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين باسل محمد مجيد25991221511022030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية الشعب للبناتادبيمالك باسم عادل احمد26001321222022155

كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور وسام نمر ماضي26011421222046057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية البيرق المختلطةادبيمحمد ازهر علي عبد26021821217062019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الفضائل للبناتادبيشهد رعد دواي علوان26031421222019021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية393.0065.50الخارجياتادبيرسل عباس عبد الرضا محمد26041421228050294

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية النجاة للبناتادبينور رحيم قاسم جبر26051521222003068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية ذو الفقار للبنينادبيموسى عبد الكريم حسن توفيق26061221211038124

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية امنة الصدر للبناتادبيأماني حسين علي صالح26071421222059001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم صبر عمار سيد26081221222046144

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمصطفى حسين جبر حميد26091521511005200

كلية التربية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه علي حسن حسين26101321222035064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيحوراء محمد حمزة سلمان26112621224013006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية الحريري للبناتادبيرفل عامر يوسف ابراهيم26121421222060017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية البيادر للبنينادبيحسين عبد الغفور سليمان عليوي2613192021094007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم عباس جمعه سعيد26141521522014040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية390.0065.00االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءادبيوسام مهدي صالح عبد هللا26151421213025017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء جمعه خلف يسر26161521222008043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه حسين سلمان حريب26171421222056045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي حيدر هالل مهدي26181221511022077
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيبتول ابراهيم فالمرز رمك26191521522014006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية الرميلة للبناتتطبيقينور الهدى طارق جمعه سعيد2620152052044050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية الفردوس للبناتادبيرفل نجم عبد الحسين حسن26211321222040042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية389.0064.83الخارجياتادبيرونزه علي مسلم عسكر26221321228050194

كلية التربية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمنار حسن احمد جبر26231521222014096

كلية التربية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية الشجعان للبنينادبيعلي سليم سلمان علي26242621211046062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء غانم حسن حسين26251421222070021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية حطين للبنينتطبيقيحيدر ستار مذبوب هارف26262321511022007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية البشير للبنينادبيكرار سلمان داود هندي26271421211033081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيروان محمد حسن جاسم26281421226003092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية االصالح للبنينادبيعامر قيس حميد محسن26292221211016007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى عامر عبد الحكيم ذو النون26301121211031063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية المعراج للبنينادبيحيدر علي حمزة مجيد26311121211023012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية385.0064.17 تموز للبنات14ثانوية ادبيساره احمد طارق جمعه26321421222007026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية المشروع للبنينادبيياسر مرزة كسار عباس2633232021010064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية385.0064.17إعدادية المقدام للبنينتطبيقيباسم محمد فخري رشيد26341421511015011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيمنار همد ادريس عمر26351321522039060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الروافد للبنينتطبيقيفهد فارس محمد جاسم26361121511024034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية384.0064.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعباس فاضل عباس مهدي26371221211005026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي عواد بداي شاوي26381521211005059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية الرشاد للبنينادبيحسين حازم علي حسين26391921211050019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمالك سالم راجي علي26401421522015068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيعبد الغفار حمزه كاظم راشد2641262051155012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس حبيب عبد الحسين حسن26421321211012055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية يافا للبناتادبيعلياء خالد صدام حوشي26431321222031095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية البلديات للبنينادبيحسين سعد هادي خلف26441421211034058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية382.0063.67الخارجياتادبيسناء صالح عبد الرسول كردي26451321228050311

كلية التربية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيوليد زيد سامي طه26462121211060076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الكراغول للبنينادبيخلدون ساهي محي راشد26471921211089009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية ابابيل للبناتادبيصبا سلوان مولود خطاب26481121222045029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيجنة رياض محمود ناصر26491321522019006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيميثم يعكوب عبد الصاحب خليف26501521515001224

كلية التربية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية النور للبنينتطبيقيكرار سعد مصطفى مثنى26511221511023078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيبنين ظافر عبود جاسم26521021522032006
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمنتظر مهدي صالح عصواد26532221511046058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيسجاد قاسم عودة محمد26541121511033019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى غازي رضيوي حسين26552221513023021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيمريم محمد سريح محسن26561521522008061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمر طارق خلف جميل26571021511016059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقينور الهدى عاصم عبد السادة حسن26582321522043027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية372.0062.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمؤمل نجم عبيد خليف26592821511012039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي كريم موسى نعمه26601521511018043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقياحمد محمد قاسم جاسم26611521511007012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيدعاء خير هللا انبيت محمد26621421522024008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحسين عبد الزهره جمعه سلمان26631421511041013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمريم احمد محمد علوان26641421522057032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية369.0061.50ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيساره صالح عبد الوهاب ابراهيم26651921524010002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيزياد محمد ظاهر خلف26661921511065025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية368.0061.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتتطبيقيبتول جواد شوجة حاشوش26672221524020003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيحوراء محمد بطل سلمان26681521522008022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد حميد جاسم علي26691321511009041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيهاشم غاوي كامل مدغش2670262051155029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية365.0060.83إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيصالح احمد ياس خضير26711421511014059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية365.0060.83الخارجياتتطبيقيسجى سمير محمود علوان26721421528050075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيعلياء ميثم هتلر هاشم26731421524014004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيبان نصير جواد مهدي26741321522010003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية حطين للبناتتطبيقيشفاء خالد مولود محمد26751321522027008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية الشباب للبنينتطبيقيمحمود شاكر مجيد حميد26761021511023016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيزيد حكيم تركي ساكن26771021511014047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيرقية عبد محمد فالح26781421522037012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيجعفر محمد عبد هللا وادي26791421511003005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية520.0086.67اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمه محمد علي صالح26801321222009031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0081.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبياطياف محمد هاشم مرهج26811421222028009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية العقيدة للبناتادبيولدان بشير حبيب حسين26821121222015063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعداية المعراج للبناتادبيزبيده جاسم محمد حمد26831021222031031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية عدن للبناتادبينور الهدى خالد عباس عبد الرضا26841321222030104

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الوارثين للبنينادبيمرتضى كريم جبر سلمان26851521211013106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء مهدي كريم خالد26861521222005053
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0075.67اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيساره جهاد احمد محمد26872121222079010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0075.33ثانوية االعتدال للبناتادبينور الهدى يحيى مخيف ناجي26881321222008059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية الفضيلة للبناتادبيلينا علي عباس علي26891021222006018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0074.50ثانوية شمس الحرية للبناتادبييسر ثامر كامل حسين26901321222010064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية بابل للبناتادبيزهراء سالم سبتي جبر26911221222014014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرسل عمران موسى علي26921221222046052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية الفاروق للبناتادبيساره محمود اكرم عارف26931021222037015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيكوركيس يوخنا كوركيس بنيامين26941021211015063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0073.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم احمد راضي حداد26951221222046138

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0073.33ثانوية سمية المسائية للبناتادبيتقى رياض حميد عبود26961521226001019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية بنت الهدى للبناتادبيغادة عبد الستار سجان عبد هللا26971321222034012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0072.83اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب علي سلمان خلف26981421222062034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية السويس للبنينادبيزين العابدين عدي عبد الرحمن طه26991321211006029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0072.50اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه كاميران باشا بابا27001321222003029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الصفا للبنينادبيابراهيم احمد شهاب احمد27011321211027001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0072.17ثانوية الشفق للبناتادبيبنين عماد حميد عنيد27021121222051010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسجاد عماد فرج هللا وهاب27031321211031041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم علي يونس عيسى27041521422014268

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعلي احمد شاكر قاسم27051121211048049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية الوفاء للبناتادبيتبارك حسن محسن راضي27062421222046006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية عدن للبناتادبيتبارك عماد عبد الرسول عبود27071121222033013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية424.0070.67اعدادية االنتصار للبناتادبينبأ عبد المحسن معز الدين كمال الدين27081321222015115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0070.50اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم جمال طه محمد27091421411020001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية الربيع للبناتادبياالء رائد احمد عبد الجبار27101221222002002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية المثنى للبنينادبيابراهيم عبد اللطيف ابراهيم صباح27111021211022004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائياسالم هاشم فاضل كاظم27121321426003004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية صفية للبناتادبيام البنين علي عوده عبيد27131421222011011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد امجد قاسم غضبان27141321211008005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيرنين امير عدنان عباس حلمي27151321226004012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0069.17اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى معاذ خالد خليل27161121411004127

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد اثير عبد الهادي عباس27171321211029001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية التسامح للبناتادبيايه محمد سعيد محمد صالح27181421222012015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الهدى للبناتادبيايه علي جاسم جبر27191521222007012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية البشير للبنينادبيحسن علي حسن فرج27201421211033019
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم علي كريم عبد الحسن27211321422014091

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية علي األكبر للبنينادبيمحمد ثامر طراد عاجل27222921211015038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية بغداد للبناتادبيزينب سالم هادي حميدي27231321222001030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبنين دريد خضير جواد27241121222073022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبنين جواد اسماعيل حسين27251521422010015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيموج سمير عيسى محمد27261021522037023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية سيناء للبنينادبيحسن محمود منصور عباس27271321211018011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية409.0068.17ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي عمار فرحان عباس27281221211002022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيامير علي كامل عاشور27292621211015011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحيدر سعد كردي مزعل27301521211003032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الوارثين للبنينادبيعباس حبيب صباح فياض27311521211013050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الصادقات للبناتادبينور محمد جاسم محمد27322121222096018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية الزهراء للبناتادبيفرح غسان محمود خضير27331321222021039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسين علي شناوه كاطع2734152051013021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين باسل كريم حمودي27351421211035033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0067.50ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيرقيه مهدي حسين علي27361221226002013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك موفق حسين مرهون27371221222046038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية المستنصرية للبنينادبيمهدي سنان علي صاحب27381321211029028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية403.0067.17الخارجيونادبيعلي محمد كاطع خلف27391521218001546

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0067.00 تموز للبنات14ثانوية ادبيامنه احسان عطية جناني27401421222007002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمريم مجيد شاكر حسون27411421222002033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية دار الحكمة للبنينادبيوسام علي جمعه حسين27421421211025096

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيحسين ماجد عبد الحسين عبد نور27431321411024013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية االنتصار للبناتادبينور الهدى عالء صفاء علي27441321222015118

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية صفية للبناتادبيمنار علي جويعد برهان27451421222011193

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0066.50اعدادية الفاروق للبناتادبيامنه عمر زكي ناصر27461021222037003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء عباس رحمه راشد27471521222008026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية السياب للبناتادبيمريم عبدالستار عبدهللا عبيد27481021222002031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0066.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى عباس سعيد كعود27491321422040221

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي رحيم عبود فنجان27501421215002107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسام سعد جمعة كريم27511521211017023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية االنصار للبنينادبيحسين عامر رمح غياض27521321211003013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد علي فاضل جاسم عذاب27531521211018098

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرسل رحيم جاسم مشيخر27541121222062027
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية االنصار للبنينادبيعادل جمال محمد عبد هللا27551321211003024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية394.0065.67اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء سعدي حمزه غيدان27561321222022045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه عمار هاشم سلمان27571421222002031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينبا فالح حسن ولي27581421222046054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية المعالي للبناتادبيساره محمود جاسم محمد27591421222054034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيامير ستار حافظ عبد الكريم27601421211029010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83ثانوية االسوار للبناتادبيمريم علي رسن محسن27611321222007030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء كاظم طعمه سلطان27621421222062027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية2388.0064.67الخارجيون ادبيمقتدى فاضل فرج عواد27631421218002721

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبياحمد كاظم حسين علي27641121211053014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية القدس للبنينادبيسجاد رائد محي الدين عبد الصاحب27651021211014024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينبأ عبد الحسين عليوي محيسن27661521222009093

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية عدن للبناتتطبيقينقاء قاسم محمد كاظم27671321522030036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيوائل حسام احمد صالح27681321513008011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا احمد فؤاد عبيد27691421211047031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية فلسطين للبناتادبينور الشمس صباح محمد حسين27701021222032035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية بغداد للبناتادبيرحمه سعد كاظم كباشي27711321222001022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0064.33اعدادية الغزالية للبنينادبيمرتضى صفاء جبار حميد27721021211008088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد ظاهر ابراهيم سهيل27731321211029020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية بغداد للبناتادبيدانيه غزوان مصطفى عبد العزيز27741321222001020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية حطين للبناتادبيفاطمه دعير وهيم شيال27751321222027040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيماهر اكرم سالم لفته27761321211002080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد وليد جاسم عواد27771021511020240

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيطه كنعان عبد الحسن منصور27781321211012053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الفردوس للبناتادبيمنار قاسم شالكه عبد علي27791321222040125

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية فدك للبناتادبيرند صباح حسن جوي27801421222006035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية الخلود للبناتادبييسر عماد حسون سلمان27811221222012034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية نور الهدى للبناتادبيرونق احمد جالي حسب هللا27821421222052024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيام البنين حسين ناصر قاسم27831421222046005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمؤمل سعدون حيال عبود27841421211007037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيزهراء وليد علي حسن27851221222015019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه ابراهيم حسن كاطع27861521222009075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد محمود داود سلمان27871321211009004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية سمية المسائية للبناتادبيسالي محمد صابط علي27881521226001070
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية االنصار للبنينادبيحسين محمد متعب حسن27891321211003014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمنتظر غالب احمد حمادي27901421211035144

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه اياد مرزة حمزة27911121222030047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية التضحية للبناتادبيزهراء صادق حمزه حسين27921221222010021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي سالم كباشي جاسم27931521211005054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسيف شهاب احمد علي27941321211031047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0062.50 شعبان المسائية للبنين15ثانوية ادبيمحمد ناظم جبار حمد27951421215004027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0062.50ثانوية التألف للبناتادبيزهراء محمد عبد خنجر27961021222043031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0062.50الخارجياتادبياية ياسين جبار سالم27971521228050076

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيطيبه سعد عبد علي حسن27981421222046043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية صفية للبناتادبيدعاء ستار جبار رحيمه27991421222011059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية عائشة للبناتادبياديان مهدي عبود سبهان28001421222010001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية الرميلة للبناتادبيامنة قاسم حسين علي28011521222004007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية الصفاء للبنينادبيحسين فريد حمودي حسن28021421211046018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0062.17 تموز للبنات14ثانوية ادبيحوراء هاشم سيد حافظ28031421222007013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0062.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيعلي عمار عبد هللا زغير28041321211002068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد رسول جاسم معيفي28051521211009129

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين علي صبار جميل28061421211029024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية البلديات للبنينادبيعلي جميل زبون محي28071421211034112

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين صابر شريف مجيد28081521211003026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية الفيحاء للبناتادبيمنار محمد محسن خليفة28091521222008107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيابراهيم خليل محمد خليل28101321211031001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيساره محمود فرج علي28111521222006054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية ابابيل للبنينادبييوسف اياد محمد كاظم28121321211011097

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيضحى قصي فيصل مصطفى28131321222024017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيضحى معن باسل نور الدين28141321522020012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0061.50ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمالك محمد علي حسن28151421222058039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية369.0061.50ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيوالء قاسم محمد رسن28161421222046063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية السويس للبنينادبيبهاء الدين رشيد سلطان كريم28171321211006018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية الهدى للبناتادبيضحى مجيد حسن يوسف28181521222007066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينورجان يحيى عبد ناصر28191521222006093

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية الميار المسائية للبناتادبياية عماد فوزي محمد28201121226005004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي صادق رحيم حامد28211321211017084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء اكرم مطلك محمد28221221222030007
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية الوثبة للبناتادبيتبارك محمد عبد الحر نجم28231021222023006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيامير زيد كامل ناصر28241321211009012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية صفية للبناتادبيوجدان محمد مال هللا يوسف28251421222011233

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0060.83ثانوية البنوك االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس مكي خميس28261321513009003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية الثورة العربية للبناتادبيايات علي سالم ازوير28271321222017008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية ام ايمن للبناتادبيياسمين صبار علوان رشك28281421222057062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية الزهاوي للبنينادبيايوب كاظم محمود اسد28291521211015014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي احمد فندي مطلك28301421211040069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه عادل قاسم مشيعل28311521222003053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور أحمد شمس عبد28321321522025031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية االنصار للبنينادبيحسين حبيب حسين فنجان28331321211003012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبييحيى عامر زغير عبد28341521211007238

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين فاخر محسن شبوط28351421211035047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء اسامه كريم حسن28361521222010037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيطيبه سمير شهاب احمد28371321226001046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية المسرة للبناتادبيزينب حسن خزعل جبر28381521222002020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية الندى للبناتادبيبنين علي عبد الرزاق درويش28391421222069015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية سما بسماية للبناتادبيحوراء جبار علي شريف28401421222068008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى محمد حسن مظلوم28411521211007226

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء صادق ناصر ساجت28421521222006031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء حامد علي ذياب28431421222028029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك كامل كرم محمد28441521222006013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية البيان للبناتادبيزينب عامر موسى حسن28451021222014040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزينب الحوراء مالح حسن عبد الحسين28461521226001113

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعباس نجم عبد علي حسين28471421211040057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية الشعب للبناتادبيمريم شاكر محمود حسين28481321222022149

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية النجاح للبنينادبييوسف ليث حميد طاهر28491421211026173

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيسجاد فراس كاظم جعفر28501321211009033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية البشير للبنينادبيامير منخي جبر ترف28511421211033014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية المصطفى للبنينادبييحيى خضير عباس كاظم28521521211009176

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية النعيم للبناتادبيسجى فرحان عليوي كنيهر28531421222009061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف محمد عبد الزهره حسين28541521211001129

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية السيف العربي للبناتادبينرجس لفته عبد هللا علوان28551321222035085

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد عباس ستار عبدال28561521211009069
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية ام القرى للبناتادبينور صالح حسن حسين28571421222015109

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمنتظر جمعة ساده محمد2858152021008184

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية العقيلة للبناتادبيرفل علي صبر سالم28591521222001045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيرقيه رشيد بطل صالح28601521222013019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية356.0059.33اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيحسين بدر عبد الحسن حسين28612621213010004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية صفية للبناتادبيزهراء علي خضير حسين28621421222011087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى رسول هارف عباس28631521211010056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية355.0059.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمؤمل نجم عبد الحسين كرم2864142021024229

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية354.0059.00الخارجيونادبيعبد هللا طالب حريش عواد28651221218001501

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد ارشد كاظم نعمه28661421211025034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية العقيلة للبناتادبيرقية عباس قاسم طارش28671521222001048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية البراق للبنينادبيمقتدى إبراهيم كريم غانم28681521211002138

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية ام القرى للبناتادبيايات سعد عباس حسن28691421222015010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0075.83ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيشمس زهير وجيه احمد28701221424001015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0071.83اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد هللا سرمد عجيل هزاع28711021411006031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية السجى للبناتادبيبراء محمد عنيد فرهود28721121222063004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية الكوثر للبناتادبيمالك منير شاكر عكبايه28731321222044045

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد محمود28741421513004005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية االخالص للبناتادبيمريم محمد عبد حسان28751121222046094

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية368.0061.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيبهاء نعيم مجيد عذال28761421211023028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية اليمن للبنينادبياحمد فاضل جمال حبيب28771021211016008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0060.67أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء فراس سعيد خميس28781221222021041

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية بلقيس للبناتادبيورود رزاق جبار حسين28791421222062076

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية358.0059.67اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه الزهراء عبد المحسن خليل ضعيف28801321222031103

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية مروج الذهب للبناتادبياطياف سالم عبد الرحيم عبد الكريم28812821222044005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية المآثر للبناتادبيضحى عادل عبد الحسين سهر28821521222011073

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية صفية للبناتادبيخلد سعدي عوض جخيم28831421222011055

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية355.0059.17اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحيدر مسلم حسين موشي28841521211003033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية355.0059.17ثانوية االستقامة للبناتادبيهبة عيسى قاسم حمود28851521222018072

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية النصر للبناتاحيائياسراء شيال تومان عبد28861221422031010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيعذراء صباح فيصل عبود28871321422035082

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية المعالي للبناتادبيمنار علي كاظم حسن28881421222054062

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيحمزه صاحب راشد مجذاب2889222021311025

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية358.0059.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيرسل ستار عبد الرحمن حسين28901021222024010

546 من 85صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعداديه االنوار للبناتادبينور شالل علي خضير28911121222026058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0075.33اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء هشام عبد هللا حسن28921421222015045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0075.17ثانوية خير االنام للبنينادبيياسين قاسم نصر نومان28931121211051020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية ابي غريب للبنينادبيمؤمن شالل عبد عناد28941021211024052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0072.50الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيعهد سهيل عبيد منسي28952621222003007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الحكيم اياد سلمان رميض28961121211054041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية قتيبة للبنينادبيسجاد سعد شناوة خليض28971521211004017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0070.17اعدادية الحضارة للبناتاحيائيسلمى جاسم محمد عواد28981021422026046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية خير االنام للبنينادبيوثاب محمود سعيد سلمان28991121211051019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيبارق حسن علي فارس29001121411034018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية الندى للبناتادبينبأ هادي صاحب مياح29011421222069097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية السدة للبناتادبينادين حسين فرحان علوان29022321222034044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى كاظم خلف حسين29031221211039091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيسماح حميد عبيد جاسم29041121427005003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسن علي كريم غضبان29051521211006018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية زينب للبناتاحيائيامل الحسين عواد قاسم رسن29061421422043014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00ثانوية كصيبة المختلطةادبيمريم عبد الزهره حسن حميدي29072621227019014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي نجم عبد الزهرة فلحي29081321211012078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيايوب اسماعيل خضير عباس29091121211028005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيجعفر جاسم سعيد جالب29101221215001017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبياحمد ابراهيم كاظم عبيد29111921211096004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعباس علي كاظم كريم29121521411005075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه فاهم جبار طعين29131521422003116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيايات ناظم مهدي صالح29142221424003015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر زياد خلف داخل29151421211041103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية كوثى للبناتاحيائيختام هاني كاظم مسلم29162321422073051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي حامد عبيد عكموش29172321411040096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0064.67ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب قحطان عبد هللا سمير29182321422004030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيسعاد هيثم ثامر هادي29191321422036023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50ثانوية االعتدال للبناتاحيائيغدير عدنان عناد حسين29201321422008034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم محمد29211521511011089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0064.33الخارجياتاحيائيغدير منصور حسين علي29221221428050170

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبتول سعد عبد كدور29231421422065050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيتبارك مصطفى لطيف كاظم29241321222010012
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية شفق النور للبنينادبيرسول حمزة حسن عبد الحمزة29251421211044024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيايه علي عباس محمد علي29261321422010004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية البتول للبناتاحيائيطيبه اسامه محمد احمد29271121422013086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيايناس علي عبد هللا رحمن29281421422066004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0063.83اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي حسين جار هللا حزام29291421511027053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية العال المسائية للبنينادبيمصعب ستار عبد كاظم29301121215004199

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسجاد قيس عدنان هاشم29311421411006045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينبراس محمد موات عناد29321321422017151

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيهبه حسين حمد نعمه29331221426002062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الحكيم للبنينادبيليث مجيد شياع جاسم29341121211030035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50الخارجيونادبيعلي حامد زهير حميد29351021218001391

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيامنه طالل علوان جياد29362321422049010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمتعب حاجم خليفه حمد29373121415001081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمنتظر محمد شنشل حسن29381321511017071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية سيناء للبنينادبيمصطفى حسام جابر حمود29391321211018052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيرقيه عبد االمير حسين شغيت29401421422060019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية380.0063.33ثانوية االيمان المختلطةاحيائيخديجه مجيد حميد راشد29412221427004006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية المسك للبناتادبيزينب حسين لطيف مكطوف29421421222048019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيحسن جار هللا مطير عبد29431421215006015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17الخارجياتادبيزينب رضا جبار هاشم29441421228050410

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية النجاح للبنينادبيحسين علي ناصر حسين29451421211026049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد جعفر زينل حسين29462721411030104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهدى سالم شعالن حمد29472621424004145

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيشهد مثنى احمد سلمان29482321427009024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم ياسر محمد رضا توفيق29491221222043098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيختام حسين ياسين عبد الرضا29501521222010023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0063.00ثانوية المربد المختلطةادبيعمار مزاحم علي غرب29511121217002023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية ابي غريب للبنينادبيطيف عامر فيصل حسن29521021211024024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينه فاضل عباس خلف29531421222002020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0062.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي صالح هادي وجعان29541421211023160

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرحمة قحطان علي عيدان29551321222034005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك محمد جبار سلطان29561421222062008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية المجد للبنيناحيائيقاسم حميد جاسم محمد29572321411065046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائينجمة محمد سلمان حمد29581221426001056

546 من 87صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية يافا للبناتادبيرقيه ليث هادي وادي29591321222031041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0062.50ثانوية الشباب للبنينادبيعبد هللا كريم عادي سلمان29601021211023012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية الفارابي للبنينادبييوسف حيدر نجم عبد علي29611121211002058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم علي محمود علي29621221222009060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمؤمل فالح حسن امريس29631521411011137

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية النصر للبناتادبيهدى راهي عبد الحسين ازبين29641221222031124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0062.17للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيعلي محمود علي مهدي29651321211002072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0062.17ثانوية المسرة للبناتاحيائيهبة ميثاق هبيوي وارد29661521422002091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية373.0062.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكاظم فراس كاظم صالح29671121411009025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0062.00الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيدينا محمد ضياء رشيد29681321222037003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه شاكر ثجيل عبد الواحد29691421222011167

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه عبد الكريم نزار محمد29701221222007038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0062.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبياصالة ماهر يعقوب عبود29711321222029003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية قرطبة للبناتادبيبنين جبار كامل مول29722321222050009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيبرهان خليل ابراهيم جميل29732621215004012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0062.00اعدادية الكسائي للبنيناحيائيمنتظر اياد مجيد حسين29742621411037040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.5261.92ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب عبد الناصر غني طه29751321422049050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية البيان للبناتادبيتقى فاضل كاظم خلف29761021222014023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين نوري صبحي كاظم29771321422031033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0061.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيهديل حسن كاظم حسن29781421522029021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيأية حيدر محمد علي29792621222002001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عبد سالم عباس29802221413048035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهدى احمد حسن مزعل29811521222013061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0061.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحمزة كاظم عكار حسين29821421211023076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية الشيماء للبناتادبيحنين صالح صبيح عبد علي29831221222017016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية الرافدين للبنينادبيخليل عامر محمود حمد29841521211001050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0061.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم جودت كاظم عبد29851421422023033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0061.33ثانوية خير االنام للبنينادبيعبد الرحمن صباح صبر عزيز29861121211051006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيحوراء مجبل خلف هاشم29871521222013017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية ابن البيطار للبنينادبيرسول عالوي زامل محمد29881421211028022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0061.33ثانوية القصواء للبناتاحيائيهاجر عامر نصيف طه29891221422051122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبينبأ وليد كريم عبد هللا29901121222072048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي هادي ظاهر حمادي29911121211045100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية المناهل للبناتادبيغنى خليل علي حسون29921321222046024
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية النضال المختلطةادبيعلي عمار عبد الصاحب29931121217003007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيحوراء ياس خضير خلف29941121227005006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية عائشة للبناتادبيايه محمد صباح حسين29951421222010005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية الرميلة للبناتاحيائياسراء جالل كريدي نعيمه29961521422004006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد ناظم خضير عويد29972221413023195

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس صالح نوري نعيس29982221411034197

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيفاطمه فراس سلمان عبيد29992321522050020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية عدن للبناتادبيايات اركان عبد لطيف30001321222030005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية االستقالل للبناتادبيرفل صفاء بهاء الدين عبد المجيد30011321222006016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه علي محمود علي30021321222015084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد دحام الفي طرار30032221413030076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيديانا حسن خنيجر ثكب30041321522040026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيياسر ستار عبد الجبار محمد امين30051221211016061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيسالم سلمان عداي صيهود30061221211003043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية حطين للبناتادبيأيه محمد عزيز عنيد30071321222027001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية البسالة للبناتادبيهالة عصام عباس عبد30081321222016040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعلي محمود عمران خضير30091321211004052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية الروافد للبنينادبيسيف عبد هللا ناصر حسين30101121211024019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83ثانوية الفاروق للبنينادبيبارق زهير جميل صالح3011182021094006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبد هللا جعفر30121521422002065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0060.83ثانوية الرتاج للبناتاحيائياسيل محمد فاضل جاسم30131421422050003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمة قيس محمد نايف30141321222021034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية االسوار للبناتادبيفاطمه عقيل مهدي سوادي30151321222007029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67الخارجياتادبيدعاء صالح جبار ياس30162321228050154

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيتبارك سعد راضي عبد30171021222017006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى احمد فياض خضير30181021211009050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية السيوطي للبنينادبيسفيان فليح سلمان نايل30191121211046021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيديار علي حسين عبد الرضا30201521422010035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عامر سلمان ذعار30211121511025045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين موفق حسين جلوب30222321211001016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0060.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيانس سامي علي حسين30231421211023024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيرسول مصطفى جابر حيدر30241221413001004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيزينب ادريس خليل ابراهيم30251321422005023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحيدر الكرار حسين زهير كاظم30261321511021025
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية اسد بغداد للبنينادبياحمد طارق عزيز صالح30271421211040008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية عائشة للبناتادبيبراء ضياء بدر ابراهيم30281121222023013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية الطاهرة للبناتادبيخوله محمد علي نجم30291121222074008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن هادي فرحان حمود30301021211009013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية الزقورة للبناتادبيموج لؤي احمد سلمان30311121222065012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية الضحى للبناتادبيعذراء هاشم حسن داود30321421222023028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية دار العلم االهلية للبنينادبيانور علي سلمان بعير30332321213015001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية حطين للبناتادبيوردة خالد ابراهيم حسون30341321222027058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيامنه راهي صالح عاصي30351521222014012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية األمامة للبنينادبيضياء الدين ابراهيم حبيب حسن30362121211073012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن علي حسين عبد30371421211023042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقياسراء جاسم شلوجي غافل30381121522003001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية الندى للبناتادبيرقيه علي خزام علي30391421222069026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية حطين للبنينادبيعلي احمد حسين جعاز30402321211022022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيحسين علي مهدي عباس30411321217002005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيساره حسن عبد الزهره جثير30421521222014059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية361.0060.17ثانوية المعالي للبناتتطبيقيمريم حسن زبال حمدان30431421522054017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية الفداء للبناتادبيشهد محسن محمد زغير30441421222033038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية السيوطي للبنينادبيطارق عامر كاظم محمد30451121211046026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه الزهراء عواد دويريج جابر30461521222001099

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0082.67اعدادية التقى للبناتادبيغسق عباس فاضل كعود30471121222012070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0082.67ثانوية الشمائل للبناتادبيايه عدي قاسم محمد30481421222042008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0082.50ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيعلياء لفته جابر عنز30491421222022039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0082.17ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيداليا فارس علي محمد30501121222072012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية النهروان للبنينادبيحسين لطيف حبيب محمد30511521211018028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0081.83اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين عطيه محمد مهنا30521421211003040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0081.67اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه هاني محمد ظاهر30531321222035067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0081.33الخارجياتادبينور الهدى نجاح جندي حالوب30541321228050497

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0081.33ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد الرحمن محمد ابراهيم حسن30551921211096021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0081.17اعدادية عدن للبناتادبيمالك حسن شياع رداد30561321222030094

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0081.17ثانوية دار السالم للبنينادبيعبد الرحمن هشام نواف حسين30571021211025022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0080.83ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسين ممدوح سالم سلمان30581421211042009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجواد كريم حمزة عبيد30591421211035023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0080.17اعدادية الناصرة للبناتادبيتبارك عادل ارخيص خلف30601421222056009

546 من 90صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0080.00اعدادية االزدهار للبناتادبيحوراء ناظم محمد حمود30611221222009018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0079.67ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيزينب طارق سامي حسين30621821227077015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0079.33اعدادية صفية للبناتادبيثريا علي جويعد برهان30631421222011041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0079.00اعدادية النجاة للبناتادبيتبارك قاسم كاظم زاير30641521222003012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية طيبة للبناتادبيطيبه صدام ياسين محمود30651221222003019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية الحكمة للبناتادبيتبارك رحيم محمد جاسم30661021222025008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية الحسينية المسائية للبنينادبياحمد قيس خضر كتاب30671321215006008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0078.67اعدادية المعراج للبنينادبيرامي محمد ارحيم دحام30681121211023013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0078.50اعدادية زها حديد للبناتادبياسماء يوسف فرحان نجم30691321222048002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء عماد صبيح داخل30701521222011045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية المآثر للبناتادبيبتول مشتاق حنون غضبان30711521222011011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0078.17اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار علي عبد علي جالب30721421211010063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه صفاء راضي عبد30731421222043095

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعمار ماجد جاسم مريسن30741321211012080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية يافا للبناتادبينبأ خلف كاظم محسن30751321222031128

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0077.83اعدادية الصفا للبنينادبيجواد قصي جواد لفته30761321211027020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء علي حنون فنيخر30771221222019037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0077.67ثانوية التاجي للبنينادبيعبد الرحمن احمد محمد خلف30781221211010015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية الياسمين المختلطةادبيحسين عدنان حسن مظلوم30791221217003003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0077.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي عمار ياسين محمد30801421211013078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0077.50ثانوية شمس الحرية للبناتادبيايالف علي احمد محمود30811321222010006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0077.50اإلعدادية المركزية للبناتادبيحوراء حسين محمود محمد30821421222063011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0076.67ثانوية السجى للبناتاحيائيحوراء جميل حمودي شاكر30831121422063007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0074.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقييقين حسين جوده عداي30841321522040083

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية360.0060.00ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيمنة هللا مهدي بسيس نعمة30851521426001145

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0077.17ثانوية المعرفة للبناتادبينور فيصل نجم عبد هللا30861121222060040

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية االصالة للبنينادبيعلي عماد عواد الكوط30872621211035117

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0068.50ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعثمان محمد عبد حمادي30881221211015027

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية موسى الكليم للبنينادبيحسين عباس نجيب كرم30892321211049003

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية الفجر المختلطةادبيامير صباح محمد راشد30902321217007011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيريام احمد خليل ابراهيم30911121227014008

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0067.50الخارجيونادبيحسن خالد حمود سلمان30922721218001149

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0067.17ثانوية الوطن للبنينادبيياس احمد عليوي عبد هللا30931921211094027

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية402.0067.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين خالد حميد محمد30941421211006016
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية ام البنين للبناتادبيسكينه سالم عدنان مهدي30951321222011045

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيرسل هاشم ابراهيم علي30961521222005032

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية سامراء للبنينادبيعبد الرحمن خالد رحمان مولود30971421211030028

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0065.17ثانوية حطين للبناتادبيهدى كامل يوسف يعقوب30981421222004040

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيغادة احمد خليل ابراهيم30991121226003025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00اعدادية صفية للبناتادبيضي فالح محسن جبر31001421222011144

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50الخارجياتادبياالء احمد عوده داود31011421228050057

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الرميلة للبناتادبييقين عبد الكريم حنيف عبد الصاحب31021521222004101

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية صفية للبناتادبيزهراء حيدر عبد الكريم حنين31031421222011081

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0064.00ثانوية التسامح المختلطةادبيعلي عبد الحسن محمد دخين31042321217051008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر عبد هللا حيال31051621424037007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيصالح سالم دوالب جسام31061021411024013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعدادية المختار للبنينادبيحسن عبد االمير عرمش عنيد31072221211043024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0059.83اعداديه االنوار للبناتاحيائيمروة ياسر عبد ثويني31081121422026049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية356.0059.33ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء نزار نعمه خريبط31091621424014023

كلية الطب/جامعة البصرة595.0099.17اعدادية العشار للبناتاحيائيابرار محمد محمود علي31101621422053008

كلية الطب/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد بسام صالح عبد القادر31111621413123117

كلية الطب/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهمسة اعراس محمد علي جواد31121621424022180

كلية الطب/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كامل ضهاب31131621424014022

كلية الطب/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية الغفران للبناتاحيائينور حمود نخش وهيب31142821422019081

كلية الطب/جامعة البصرة594.7699.13ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين علي عبد الرزاق عبد الواحد31151621411003012

كلية الطب/جامعة البصرة594.5299.09ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور نصيف جاسم محمد31161621422007090

كلية الطب/جامعة البصرة594.3699.06اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعقيل احمد حسن علي31171621411068028

كلية الطب/جامعة البصرة594.3299.05ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى اسعد خلف جبر31181621411003044

كلية الطب/جامعة البصرة594.2499.04ثانوية المتميزين للبنيناحيائيزيد عبد االمير حسين تعوبي31191621411003020

كلية الطب/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياسيل عبد االمام سكر عاشور31201621424022006

كلية الطب/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهبه نصرت علقم عبد هللا31211621424051149

كلية الطب/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره جاسم شرهان حرج31221621424011079

كلية الطب/جامعة البصرة594.0099.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيعلي حسن كاظم خليف31231621413025011

كلية الطب/جامعة البصرة594.0099.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر مكي معن31241621424011101

كلية الطب/جامعة البصرة594.0099.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق مهند مضر سلمان31251621411001148

كلية الطب/جامعة البصرة593.5298.92اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيرضا مشتاق قدوري عويد31261621411068019

كلية الطب/جامعة البصرة593.4098.90ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي احمد عطا فرعون31271621411003027

كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير عبد الحسن طالل31281621413123151
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كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمالك صادق فياض جبار31291621424011134

كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية المآثر للبناتاحيائيام البنين نوري قادر حنون31301621422100004

كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عصام مرتضى عاشور31311621413123130

كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعباس علي احمد غضبان31321621413076006

كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد المصطفى محمود علي جمعة31331621413060021

كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه باسم سبتي كاظم31341621424072195

كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه وقاص عبد االمير سلمان31351621424061043

كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيبهاء محمد سوادي ظاهر31362221413012016

كلية الطب/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائياحمد صالح هادي كاظم31371621413016002

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيضي عدي علي لفته31382221424067057

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينضال عزيز فهد حسن31391621424060049

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيعال عماد علي رمضان31401621424001027

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد فائز عبد الحسين مكلف31411621413123016

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عدنان كتاب عريبي31421621413123128

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزينب وقاص عبد االمير سلمان31431621424061029

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي شاكر فيصل خضير31441621413123086

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا ظاهر صالح سطام31451621413123077

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمالك جمال محمد جوري عبد الرسول31461621424072266

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى صباح سفيح بارح31471621413123150

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن يحيى خريبط علي31481621413006017

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيابوالفضل مؤيد عبد دشر31491621413030002

كلية الطب/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر محمود علي جمعة31501621413060016

كلية الطب/جامعة البصرة591.7698.63ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمروه عباس حسن تايه31512221422001035

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزهراء رائد صالح مهلهل31521621424059015

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيرضا مازن عبدالزهرة حداد31531621413027027

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرغد فاروق عبد الرزاق نزال31541621424022046

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيطه عوده مهدي صالح31552221413025056

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان حميد مجيد حسين31561621424072092

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحنين عاشور عجمى داخل31572221424012038

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ فاضل علوان جهيد31582221424045235

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي مايع ضريس31591621424011107

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيطيبه رشيد مصيجر شنته31602221424042047

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحيدر سعد عزيز ضيدان31612221411033109

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيامير ثائر لطيف جبار31622221411062025
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كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيمحمد فراس كريم ياسر31632221413060107

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيادم رعد صادق مزعل31641621413123018

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيوالء خيري مجيد نكار31652221424065062

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائياديان نزار جبار حسن31661621424014005

كلية الطب/جامعة البصرة591.0098.50اعدادية العشار للبناتاحيائيمنار ماجد عبد الزهره جاسم31671621422053129

كلية الطب/جامعة البصرة590.9698.49ثانوية المتميزاتاحيائيصفا ابراهيم عبد الحميد ابراهيم31682821422029027

كلية الطب/جامعة البصرة590.9698.49الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييحيى احمد عبد الحسين علي31691021411028112

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحمه طالب كريم ثجيل31702221422004100

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيتبارك قصي فائق حميد31711621424022036

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزينب خضر عبد العباس منعثر31722221422013042

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب وسام جاسم غانم31731621424072149

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيايه خلف عبد هللا حيال31741621424065003

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى احمد صالح سوادي31751621424072283

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيكرار ميثم خلف زبيدي31762221413027046

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي وصفي غالب كاظم31772221411062143

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حازم عبد الحر عباس31781621413006049

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم علي عطيه يزاع31791621422038067

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية العشار للبناتاحيائيمريم جواد عبد هللا حسن31801621422053120

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرونق ابراهيم هاشم حميدي31811621424051050

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن فالح حسن عباس31822221411003049

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ شفيق عبد المنعم عبد الستار31832221422004296

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب شهاب شاكر حريز31842221426002106

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء يونس خالوي راضي31852221424011029

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر سهر نعيمه31862221424051120

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيشمس عبدالرحمن عزيز جليل31872221424049049

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عزيز جالب31882221424051065

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء زكي كامل شاطي31891621424072109

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد محسن عليوي31902221413013172

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسرى رحمان ناظم جادر31911621424072163

كلية الطب/جامعة البصرة589.8498.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانيه علي طارق عبد الواحد31921021422003027

كلية الطب/جامعة البصرة589.4098.23اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر كنعان صالح عبد القادر31932721411028061

كلية الطب/جامعة البصرة589.1298.19ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرقيه فريد خالد علي31941621422007033

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك عماد عيدان شياع31952421422024070

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسن فالح حسن ياسين31962221413060025
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كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي بشير كريم عبد الجبار31972221411003162

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء ناصر عبد الواحد حسين31982221424007084

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيآيه علي كاظم طاهر31991621424008002

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد الجليل عبود32001621424014030

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية المنار للبنيناحيائيمؤمل ميثم عواد محمد32012221411072053

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياواب محمد عبد الصاحب بثيث32022221411033045

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار رحيم هالل خالف32032221411070142

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عقيل فاضل نجم32042721411026172

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرند حمودي مسلم عباس32051821424007020

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن علي شيال عبد32062221411003048

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائينداء احمد حمادي عبدال32071621424050057

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه هللا محمد عبد الحسين شياع32081621424072307

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسين عبد الزهره32091621424072224

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية دمشق للبناتاحيائينور كريم رحيمة عليج32102421422024326

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كاظم خضير محمد32112221422004159

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب فارس عبد االمير شنيع32122221422038029

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيابراهيم رشيد مجيد مطروح32132221417073039

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء جالل كاظم كاطع32141621426002116

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد االمير صعبر32151621424005044

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب حميد عبد الوهاب عبود32161621424005047

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيكوثر ضرغام جاسم محمد32171021422036106

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد العزيز رشيد32181621424072222

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان مصطفى هاشم يوسف32192421422022066

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسنين خضر حسين32201621424072201

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيامير سعد عبد الحمزة عباس32212421411013018

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيغدير شاكر حسن نصيف32221321422039177

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي جهاد جابر خلف32231621413020010

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الزينبيات للبناتاحيائينور علي حسان ناصر32241621422081038

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم كريم عبود حاصود32252421422011189

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمصطفى احمد كامل جبر32262221411002138

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17الخارجياتاحيائيغفران ناجي عبد الرضا علي32272221428050384

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17الخارجيوناحيائيكرار عبد الرحيم حسين هلم32282221418001586

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نصير صعصع ضيدان32291421411020095

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية النور للبناتاحيائياسيل حامد عبد ضايف32302221422042016
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كلية الطب/جامعة البصرة588.7698.13ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينبأ سعد كاظم حسن32312221424001094

كلية الطب/جامعة البصرة588.4898.08ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيسيف الدين رياض يونس كريم32322221411001020

كلية الطب/جامعة البصرة588.4898.08ثانوية المتميزيناحيائيمحمد هيثم عبد المحسن فرحان32332421411041108

كلية الطب/جامعة البصرة588.4498.07ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين عبد الحكيم قاسم جاسم32341221411001027

كلية الطب/جامعة البصرة588.3298.05ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي احمد جواد كاظم32352421411049014

كلية الطب/جامعة البصرة588.1298.02ثانوية المتميزيناحيائياحمد جبار حسن فلحي32362821411023008

كلية الطب/جامعة البصرة588.0498.01اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعباس زهاء فاخر عبد هللا32371621411068023

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد جاسم فيصل سلمان32382621411011169

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي خضير عبد العباس علي32392221411004248

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيود محمد عباس علي32402721422037339

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمرسلين حكمت تايه سعدون32412221424051133

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسارة عماد نعمان شريف32421821424003012

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيكاظم عواد كاظم خاجي32432221411019156

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد اسماعيل مشري32441621413004074

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم خضير32452221422046060

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عباس عزيز ثجيل32461421422062103

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحال عمار شبوط ناجض32472821422012025

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي احمد دويخ موسى32482221413030057

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسن هادي حسين عبد هللا32492521411005134

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسن حسوني كاطع32502521411005133

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحيدر سامي بدر عباس32512921413005022

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائياالء حسن محمد نعمه32522221422013006

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية العشار للبناتاحيائيصفاء احمد عبد عجيل32531621422053087

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيعذراء حسن صادق كرم32542821422005095

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة595.0099.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة فيصل غازي جابر32551621424062084

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة594.2099.03ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيساره احمد هاشم مطلوب32561421424003031

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة594.0099.00االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيزينب رافد جبار محمد32571621424004005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة592.0098.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ عياد مهدي علي32581621424072275

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائييقين مرتضى حسين مجلي32592221424051193

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0098.50ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيرسل احمد عويد خضير32602221424011019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.2498.37ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياسماء اسعد كاظم عاشور32611621422007007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمنتظر محمد محسن عبد الوهاب32622721411026219

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس مسلم رديف محسن32632621411001091

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيامير حسن فاروق عبد اللطيف32641021411026047
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0098.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمحمد باقر هاشم محسن مشكور32652521411029027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيسدن مهند جميل محمد32661621424008025

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبراء علي خبار حسين32672221422055014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.9698.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرزاق مكي32682221424001036

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيساره فائز تركي عبد الكاظم32692321427029021

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيتهاني عزاره حيذور مري32702221424010062

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرانيا عالء خليل اسماعيل32711621424028011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن سعيد كريم32722321413018278

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحيدر علي حميد احمد32731621413059003

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك فارس اسماعيل ابراهيم32742221424007028

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي حسين جبار عبد هللا32752521411005088

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الستار غافل جليب32762621424007038

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقية علي الزم غريب32772621424015057

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيأمنيه خالد محمود معارك32782621424011002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمقتدى حيدر محمد عبد الحر32792521411009322

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايات قيس عبد الشهيد حسين32801421422044017

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر حازم محمد جواد جوده32812821411001119

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين منير بدر عبود32822621411001047

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسرى عماد جابي جابر32832621424007139

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين فيصل غازي دوش32842421422002019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيزين العابدين احمد نعمه فارس32852221411033122

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيقطر الندى عبد الرزاق حسين كاظم32861221426001074

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين حرحوت3287232041019168

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.7298.12ثانوية المتميزيناحيائيحسين حيدر محمد علي32881321411016040

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.5298.09المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره علي عبد العزيز عبد علي32891021422003075

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.4898.08ثانوية بابل للبنيناحيائيحسنين فرحان عيسى عمران32902321411056032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.3698.06الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياسماء عامر فرحان محمد32911021422018016

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.2898.05اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد نصار حميد غني32921621411068043

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.2498.04ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى احمد محمد علي خضر32932821411023048

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.2098.03اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي عادل حيدر الزم32941021411026169

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيديانه علي كاظم صبيح32952221424007044

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر صادق جمعه شنون32962521413031500

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه حسين صاحب حبيب32972421422024112

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء لؤي محمد هويدي32982221424003076
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهاله خضر رزاق سلمان32991621424072305

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب رائد عبد االمير فرحان33002421422006103

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي هادي شاوى دايم33012321411042098

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد شريف عبد العظيم عبد33022821411008003

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفوز للبناتاحيائيسمانه ضرغام باقر عباس33031321422023033

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر لطيف زغير سعد33041421411014052

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزينب علي حسين نوير33052321422040031

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس كريم مطشر عذيب33062621411010093

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد نعيم شامي عبود33072621411005010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينورالهدى تحسين علي حسين33082321422013516

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيصادق جليل ردام شيبان33092121411060070

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه علي عذاب حسون33102321422004047

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيرتاج عقيل عزيز حسن33112421422024100

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى عماد نجم عبد الزهره33122521413031611

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيمودة موسى محمد خليف33132621426001170

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الرضا حسن جياد33142521413031299

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي هاشم محمد33152221413042036

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيأيه عبد الكريم هلوم سريسح33162621422037003

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيستار جابر زويد عليوي33172221413006060

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد ماهر عبد الرسول ابو القاسم33182721411025212

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل جهاد عبد هللا جالب33191621411001119

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرضا دبيس فرحان33202621411005130

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب جبار حسن صالح33212621422008071

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد ياس خضير احمد33221121411041132

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير عزيز عبد زوير33232221422037067

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيايات حازم مهدي خضر33242221424059004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية البسالة للبناتاحيائينبا صباح جبار العيبي33251321422016078

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عمار جبار حسين33262821411001075

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى اياد محمد علي حسن33272321411006209

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم مازن عبداللطيف محمد امين33282321422013449

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيهناء عباس نجم بديوي33292321424006398

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الحلة للبناتاحيائينور وهاب كاظم حمزه33302321422024077

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه هادي محمد هزاع33312021422010055

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى عبد الهادي محمد غازي33322421411048292
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الزهراء اشرف سليم عبدالحسن33332321422013493

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.9697.99اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى صفاء نوري عبد الحسين33342521411009313

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.9697.99ثانوية المتميزاتاحيائينور ذاكر حسين جابر33352521422013098

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.8497.97اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي برير عبد هللا عبد الحسن33362721411028093

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.5697.93ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد شهاب احمد علي33371621424072169

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.5697.93ثانوية الرمادي للبنيناحيائيالبشير ثامر ستوري ابراهيم33381921411001015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي سعيد حميد33391621424057041

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائياسراء حيدر عبد الكريم عجم33402621424008001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور حسين جميل حميد33411621424072290

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيااحيائيعلي عدي ادريس حمود33423021417022002

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية جيكور للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الجبار علي سويد33431621411054009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد ماجد موزان جبر33441621413123136

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيليلى باسم هاشم علي33451621422012060

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس سعيد جاسم33461621424011104

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيامنه محمد عبد الحسين جمعة33471621422007012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة فاروق مصطفى نفاوة33481621424016015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرؤى بسام صالح ناصر33491621424001017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ظافر عباس عبود33501621413059017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى نصير نعمه عبد33512521413031674

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهال عامر عبد هللا يعقوب33521621422055060

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.3697.73ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم كاظم احمد كاظم33531621422007080

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.1297.69ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيآمنه عبد الجواد امين محمد33541621422007003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينوره عبد هللا فرج بدراوي33551621424005091

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67اعدادية العشار للبناتاحيائيامنه ماجد محمد مرهج33561621422053017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيايات عالء يعقوب محمود33571621424014007

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى ليث فهد حمزه33581621413123153

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد كاظم عويد33591421424001030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء الدين صالح جعفر33601621424007027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينه غسان نجم عبد هللا33611621424011077

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيزيد عقيل خلف شالل33621621413014003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف غالب نايف33631621413123127

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.8097.63ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينة علي جميل حميد33641621422007049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.1297.52اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيزين العابدين نمير حسن محمد33651621411068020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهاجر محمد عبد السالم مصطفى33661621422043125
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب فراس عبد العالي نعمه33671621424072139

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيعذراء راهي عجمي رحيمة33681621424048022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين احسان مطر مهدي33691621413030009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهيا عبد الغفار زاجي عاتي33701621424044100

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره طالل عبد الحميد طاهر33711621424072155

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائياحمد اسعد ابراهيم خيون33722221413015001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيدانية خالد عدنان سبتي33731621424014014

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيساره عالء جابر جدوع33741621424005050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى حسن جمعه عبد الحسين33752821422007030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائياحمد بسام حامد جاسم33761621413072001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيام البنين علي عبد محمد33771621424011021

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب احمد كريم ابراهيم33782221424003085

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم لطيف هاشم جعفر33791621424011129

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.4097.40ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد عالء جابر جازع33802221411001050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.2497.37ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيضحى عقيل عبد االله نعيم33811621422056019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حيدر حميد كيطان33821621424072104

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمجتبى مجيد خيون عبد الرضا33832221413013148

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء صباح مزيد خضير33841621422007038

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل حميد كشاش33852221424051058

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينبأ أسعد أحمد حنتوش33861621424066060

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب علي خليفه عجيل33872221424035033

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد مبارك جواد33882221424024036

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينرفانا عامر جاسم محمد33891621424072278

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية االستبرق للبناتاحيائينبأ كاظم جبار ضايف33902221422083238

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد الرحمن فراس كاظم الزم33911621413123071

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء المنذر حطاب حبش33921621424005036

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر عبد كاظم33931621424005039

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي صادق باقر حسن33941621413021044

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد نصر هللا كفاح صالح بجاي33952521411041052

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيضحى علي زيد محيي33962221424051108

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.3297.22ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا علي جاسم محمد33971121411010047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.1697.19ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينضال طالب صبيح غياض33981621422056031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء صالح سامي عبد33991621422053057

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائياستبرق علي فيصل سلمان34001621422089002
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهاجر واهم ابو الهيل هاشم34011621424057052

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياروى ارشد علي حسين34021621424072004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه مسلم ناصر عبود34031621424072228

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم ستار جبار حسين34041621424072248

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم عالء الدين عبد الحسين نعيم34051621424028049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيفاطمة اسعد علي عبد هللا34061621422013034

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية المعقل للبناتاحيائياسراء اسعد حسين جوده34071621422014003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب عبد المطلب غانم كاطع34081621424001025

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيحوراء فرحان اليذ عايز34091621424052007

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية عدن للبناتاحيائيبان خالد معيوف عبيس34102321422001013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء اياد فالح حسن34111621422062016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب عماد طاهر فعيل34122221424045155

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء امجد رجاء حسين34132221424007054

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة خميس كحيوش عماره34141621424011097

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيسيف عبد النبي عبد الواحد عبد النبي34151621413123064

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائياحمد فراس فرات حسين34161621413021004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن اسماعيل مطلق صباح34171621413015008

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء قيصر شري باهض34181621424044034

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيتبارك علي حسين زيدان34192121422058012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينبأ والء عليوي عبيد34201621424008044

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم خضير ياسين34212521413030087

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين حسن34221621424072135

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسام نبيل عباس جعيز34232721411038015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينبأ حسن مدلول مراح34242621422004135

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية الفرات المختلطةاحيائيهاني عبد الزهرة منير عبد الرضا34251621417001015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية العميد االهلية للبنيناحيائيحسن فالح داخل جابر34261621413124002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيسجاد محمد مهدي عبد اللطيف34271621413123063

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب ماجد عبد الحميد مزعل34281621424044047

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيغنيمه هاني شاكر عبد الوهاب34291621422044051

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائياشرف عبدالقادر عبدالصمد محمد34301621413055004

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيغدير عقيل خلف صالح34311621424010070

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياالء عيسى كاظم عشاو34321621424051007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينهله عقيد حميد حسين34331621424062097

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيهبة عبد اللطيف عبد القادر عبد هللا34341621422076069
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد السميع حسن عباس34351621424005064

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الرحمن خزعل34361621424056008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيراويه مؤيد مطشر خلف34371621424051043

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيايالف سمير عبد النبي عبد الكريم34381621424044013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهيفاء زكي مسلم هواش34391621424072319

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي مهند عبد الحي ثامر34401621413004045

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيماجد نمر دلي لفته34411621413071033

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد لهيب كامل عريبي34421621411001013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد اللطيف ماضي عبد اللطيف ماضي34431621413123073

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيعباس صالح عبد الرحمن خزعل34441621413072006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيياسر عبد االمير بشار سوادي34451621413121014

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرشا عدنان عبود مريهج34461621424011054

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور بهجت عبد الواحد محمد34471621424010094

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل جادر مغامس34481621424056010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهديل زياد عبد اللطيف يعقوب34491621424010103

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.5697.59ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد اياد مراد طخاخ34501121411010066

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيساره صفاء بدران رمضان34511621424024067

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء سعد رحيم زاير34521421422037013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيصابرين حيدر سلمان محمد34531621422059024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيخلف مطشر فهد كريدي34541621413006030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائيايات حسين لفته زيارة34551621422064010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين نافع حمود نمر34561621424072039

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمهدي يوسف فاضل عباس34571621413022052

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50اعدادية العشار للبناتاحيائيريهام سحاب يوسف سحاب34581621422053051

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيحسين جالل علي بجاي34591621411019010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم موسى جعفر34601621411001128

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمقتدى حسن عباس داود34611621413014011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم خشان34621621424051108

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين رعد عويد سكران34632221411024029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حسيب كاظم حسن34641621413030022

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيعقيلة عبد الرسول عباس جودة34651621424022111

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفواطم حامد داخل راضي34662221424051131

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية ابداع االهلية للبناتاحيائيتبارك ستار توفيق محمد34672221424053003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسجى عامر خضير رفه34682221424047056
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير حنون ثجيل34691321413014017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيدعاء السماء قيصر طوير كاظم34702421422027065

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية العشار للبناتاحيائيتبارك حسين عقيل مهدي34711621422053033

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمالك زيدان عبد الحسين سبتي34721621424051137

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد جمال محمد عبيد34732321411020126

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن منصور فرج34742221424030037

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى جميل قادر رويس34752221411003312

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيمؤمل الصدر جعفر عريان صالح34762821411008041

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى مهند كاظم محمد34772421422027229

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية النور للبناتاحيائيأم البنين فاضل جاسم محمد34781621422086001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيرباب سعدي مجيد جاسم34791621424060016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائياحمد ناظم كريم عبيد34802221411033028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.6497.27ثانوية المتميزيناحيائيابتهاج مؤيد حسن علي34812521411030001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.6097.27اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمؤمل حسين محيل عبد الرضا34822521411009230

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.2897.21ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحيدر عبد الخالق عباس سلمان34832321411058031

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.1297.19ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء باسم جاسم محمد34842221422001014

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.1297.19ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عدي خليل حمود34852321411056037

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيايالف حيدر رسول عباس34861421424005002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعبد هللا حبيب عبد هللا مطر34871621411040029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسن باسم خلف لفته34882221411033057

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائياشراق علي صادق محمد34891421422036007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل خلف عكله34901621424065007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسيف حيدر غالي خادم34912521411007170

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم احمد عبد مسرهد34922321422013425

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمة رافد ماجد عاشور34931621424044068

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيبنين جاسم محمد هادي34941121422007010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيحسين احمد ابراهيم مجيد34952521411041010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الخضر عبد هللا فليح34961621413056007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حاتم عبد الرسول سلطان34972221422039279

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين ليث محمد صبار34982321411070015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسين موسى34992221424028187

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد االمير عزيز35002921424003140

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد سامي جمعه35011621413113017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17 تموز للبنات14ثانوية احيائييقين فرحان محمد حمزه35021421422007084
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء صادق جاسم محمد35032221422005017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهبه اسميحان مزعل فرج35042221424005080

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينرجس سعد محسن بدر35051621424024109

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسرى صدام حسين محمد35061621424022101

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيكرار حيدر محيبس منحوش35072821411035028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه فرحان عبد الحسين فنيخ35082421422027191

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين محمد شنيشل خالل35092821422028018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم صمصام35101621513052017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين محمد فرج جوني35111621511013036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد ميمون ظاهر حبيب35121621511001249

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيسجى خالد خضير فايز35131621524046009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزهراء مشتاق طالب عيسى35141621524072016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد وصفي سالم الزم35151621513021115

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياية لؤي هاشم حسين35161621522055008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيروح هللا مصطفى ميثاق عارف35171621513069011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية المآثر للبناتتطبيقيافنان قاسم عبد فيصل35181621522100006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقياحمد مؤيد عبد المهدي جهل35191621513060003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيمحمد عصام عبد الباري محمد35201621513076005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدي عبد النبي عبد الزهرة35211621513115050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية االجيال للبنينتطبيقيسجاد عادل جبار جابر35221621511014037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيمروه حسين فاضل زجري35231621524008007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا عبد الكريم علي35241621511046133

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعلي مجيد علي حمود35251621511014057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.0085.67اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسين حسن علي حسين35261621511046035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فائق محمد صالح35271621513086003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن محمد شاتي مطشر35281621511010027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية سبأ للبناتتطبيقيحنين رأفت حبيب سالم35291621522019013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي خضير عباس منداس35301621513021074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالحسين عادل اسماعيل خليل35311621511001032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيفاطمه منصور كاسب لفته35321621522026029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الكريم طارق عبد الكريم ابراهيم35331621511001131

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0084.67اعدادية العباس للبنينتطبيقيعبد العزيز خليل ابراهيم سلمان35341621511046079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا لطيف علي35351621511016085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة2506.0084.33الخارجيون تطبيقيمحمد عباس علي حسون35361621518002336
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيسجى عبد الخالق حسين الزم35371621524035009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسنين ماجد فائز صافي35381621511020022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية المتميزين للبنينتطبيقياحمد بشار يعرب حسون35391621511003001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية المآثر للبناتتطبيقيمريم علي يوسف فياض35401621522100034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة505.0084.17الخارجياتتطبيقيفاطمه ماهر حميد حمدان35411621528050403

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين مصطفى محمد ابراهيم35421621511015046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة503.0083.83اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيسجى درجال رسن سروال35431621522064042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة502.0083.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيصفا محمد عبد العزيز عبد السيد35441621524011027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينور عباس فاضل عباس35451621522064065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة502.0083.67ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزينب علي عبد الحسين كحيط35461621524066020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة501.0083.50الخارجياتتطبيقيرسل احمد فاضل حميد35471621528050176

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم كدر جحيح35481621513123046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين علي35491621513021110

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمهيمن احسان داود مهدي35501621513021136

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية التعاون للبناتتطبيقيأم البنين رزاق عبد السادة محسن35511621522083002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقينرجس علي عبد هللا حسين35521621524002037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة497.0082.83الخارجياتتطبيقيزينب احمد فاضل حميد35531621528050235

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمسلم لفته رفيش سلطان35541621511032203

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعلي فؤاد موسى عبد الواحد35551621513117019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيفراس يونس حسن محمد35561621513071101

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس ناصر حمود35571621513059041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيصابرين بدر زيدان سالم35581621522036050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة495.0082.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى عقيل حسين علي35591621513022078

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكاظم مهند كاظم كزار35601621511033161

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية الجنات االهلية للبناتتطبيقيمريم مهند محسن مطر35611621524053007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم عيسى محمد35621621513055023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة503.0083.83االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيام البنين محمد موسى عبيد35631621524021001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة503.0083.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر ثائر عبد هللا ياسين35641621511001276

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة502.0083.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحمزه عباس فاضل يوسف35651621511001082

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمجتبى ماجد حميد جاسم35661621511002189

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الزهره جاسم كاصد35671621511020055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن عامر عبد هللا شواي35681621513021100

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياواب فرقان مجيد وطن35691621513021013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزهراء حسين صالح رومي35701621522079019
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي تحسين داخل غضبان35711621513071080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمريم اسعد ناصر درويش35721621524019027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد حسن هومان حميدي35731621511034076

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة491.0081.83ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عالء جميل جبر35741621524066025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسن ماجد وليد حسن35751621511006029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيباقر محمد خضير معتوك35761621513071015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيتبارك مهند عبد السالم عبد المحسن35771621524001007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس وسام محمد جبر35781621513006041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيجواد كاظم محمد علي رجب35791621513021018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيسجود كريم عبد الرسول جمعه35801621526003045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب هيثم باهض حسن35811621522003016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيشهد احمد ياسين محمد35821621524072022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيزينب عالء مهلهل حنون35831621524062020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين محمد خليل ابراهيم35841621513117013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيابراهيم محمد نمر جويد35851621513078002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة487.0081.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامير علي جاسب عبد الواحد35861621511001033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد باجي35871621513007015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة486.0081.00اعداية التضحية للبنينتطبيقياحمد مزهر رمضان علي35881621511048017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياالء ثائر صدام درويش35891621522012001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن حسين علي35901621511018008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيايات نصير عبد هللا طالب35911621522081004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزهراء احمد عبد الصمد احمد35921621524072014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0096.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه ايمن عبود عبد العباس35931621424072021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق محمد حبيب35941621424026029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيباقر سليم جاسب مهدي35951621511073006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيندى محمد خضير حسن35961621424024107

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67اعدادية الزبير للبنيناحيائيعباس حسين مغير حسين35971621411032035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيهبه طالب اميح سالم35981621422044077

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيصفا عادل فردان حبيب35991621424038040

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنيناحيائيسيف علي شنيشل كاظم36001621413043003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية االريج للبناتاحيائيضحى عبد هللا عبد النبي مخور36011621422062032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0089.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم محسن36021621411001176

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0088.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين رؤوف حبيب حسين36031621511001104

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيحوراء حامد عبد الرزاق محي36041621526001056
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم صينخ فلحي36051621513002010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الماجد عبد الحميد عبد المجيد36061621513060021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيهاشم عبدالباقي مجتبى عبدالباقي36071621413052025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه احمد خليل ابراهيم36081621424072190

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيوارث حسن كاظم راهي36091621511018162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتقى عبد الزهره خلف كريم36101621424072052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد باقر عقيل جاسم خلف36111621513123041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0088.50ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيكرار نبيل عبد االمير جميل36121621413007009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة530.0088.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمار زهير قاسم الزم36131621511001188

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيالحسن لؤي عبد تايه36141621413123022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيزينب قيس حاتم مراد36151621422044037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر احمد علي فالح36161621413123052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة524.0087.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيشاهين عصام انس عيسى36171621411001062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيزيد عالء الدين حسين طعمه36181621413123060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيهيثم محمد سعيد عبد الكريم36191621511001286

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية البصير االهلية للبنيناحيائيعباس جعفر عبد الزهرة جاسم36201621413083008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0086.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد عدنان مردان جازع36211621511020007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيالحسن رعد سلمان سند36221621411047002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0086.00اعداية التضحية للبنينتطبيقيهاني ثائر حسين كاظم36231621511048206

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمحمد عصام حمزه عباس36241621511053029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمحمد مثنى خالد رضا36251621513040030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيوارث صهيب عبد الغفور مصطفى36261621513050008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمجتبى وسام ستار عبد الجبار36271621511033170

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0094.50اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء يوسف حنون ونان36281621422053069

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمنتظر اركان علي عبد الرحيم36291621413121011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيحوراء عباس محمد جاسم36301621422041010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رائد عبد الخالق محسن36311621411001039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عجيل غافل36321621424024049

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد منذر داخل رمضان36331621413089027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد موفق علي حسين36341621511046138

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمجتبى منتصر عبد الحسن عياش36351621513123039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبد هللا احسان مجيد لفته36361621411003026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيناصر حيدر ناصر عبيد36371621513010056

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0091.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهدى اياد ميري علي36381621422021108
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة548.0091.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيمالك اسامة قاسم عبد العالي36391621522091046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.0091.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمسلم عادل جواد جاسم36401621413055028

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيضياء الدين علي حسن معتوك36411621413123067

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم حبيب36421621422058029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيبنين صادق ناجي عبد النبي36431621524062008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0090.83اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيعال وليد خالد شمخي36441621422081026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمهدي رحيم عبد الحسن محمد36452821411002052

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد غياض مزعل36461621424024020

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيهدى فائق زغير بتور36471621524044026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيحسن مرتضى محمد سعيد36481621513097006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمجتبى عالء هاشم حبيني36492821511005114

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمرتضى عبد الوهاب محمد خضير36501621517006067

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي عدنان مردان جازع36511621511020066

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم عبد الرحيم حسين يونس36521621511001002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.6889.78ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشهزالن هاشم عبد الجبار ياسين36531621524011024

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيأحمد حيدر عبد الزهرة علي36541621513110004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حبيب عبد الكريم علي36551621524026018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الكريم ناصر36561621513006059

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة511.0085.17ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعقيل مسلم عبد حسن36571621413030019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيفاطمة جالل حسن الزم36581621424027021

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيايمان تركي شهيد علك36591621424064009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة505.7284.29ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرقيه اسعد محمد حسين محمد علي36601621422007030

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية المعالي للبناتتطبيقيزهراء خالد حسن رشيد36611621522018016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0096.17ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر محسن وساك36621621513007033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر حسن محمد حسن36631621511001085

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي باسل سالم محمد36641621513021065

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمرتضى جليل جبار حسن36651621511014073

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عدي علي عبد هللا36661621513005013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة عبد العظيم خميس هاشم36671621522080042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0094.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا ساهر محمد ناجي حسن36681621511001138

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83اعدادية البسمة للبناتتطبيقيآية مازن فرحان عبود36691621522080006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيياس خضير مهجر مشكل36701621513020034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين علي محيبس هامل36711621513006020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0093.83ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيايالف فتاح جواد موسى36721621522044005
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيدنيا محمد محسن زويد36731621524072007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيشهد صباح باهش رماثي36741621522021023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين يوسف ملك36751621513060019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0093.50اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسن غازي عداي زاير36761621511012015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين الزم محيي ثامر36771621513071037

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0093.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار جاسم اعجيل جاسم36781621511001199

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0093.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد الشهيد ناصر حسين36791621513071043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن سلمان عويد حنش36801621513071023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمريم رافد علي كزار36811621522014049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0093.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمؤمل احمد كاظم سداوي36821621513049030

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعيسى عبد الكاظم علي عطيه36831621513021086

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب مسلم جوحي خلف36841621522064038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيبنين كريم عطوان محمد36851621522041002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقييوسف إبراهيم عبد الرضا غيالن36861621511018164

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيياسين عجيل حرج حسن36872821517002036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيسارة علي هادي علي36881621524035007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر عبد الحميد ثامر36891621513072014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيهبه سمير ناصر لفته36901621524051041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد عبد هللا36911621513054006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0092.50اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيشمس حسنين علي جوني36921621522029028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعقيل مسلم جخيور لفته36931621513071077

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيغيث بشير صدام لعيبي36941621511001190

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عقيل حسين علي36951621524062025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيظالل وميض عيسى ابراهيم36961621522055025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيمنار صفاء احمد سالم36971621524051036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيالحسين عباس محمد عباس36981621511072001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار عوده خلف عباس36991621513004122

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسن اياد عبد حمودي37001221511027034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيحسين عباس شعيبث صيوان37011621513069004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيرحاب عبد االمير عبد الحسن سلطان37021621522064018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه عماد شامت نجم37031621522003025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمصطفى حافظ ارحيم صنكور37042821511037136

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه غازي شلتاغ فليح37051621522009031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.8491.97ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمحمد علي خيون جابر37061621511003011
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية خولة للبناتتطبيقينور الهدى هيثم عباس كريم37072821522033045

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0094.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائياالء شوقي إسماعيل جودة37081621422012004

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائياحمد حسن طالب حسين37091621413071002

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0091.83ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيباسم محمد سوادي بشير37101621513069002

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67اعدادية العشار للبناتاحيائيساره ستار حنون علي37111621422053078

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0090.67ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة عباس يعقوب منخي37121621422097037

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0090.17اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزينب محمد حسن محمد37131621422076036

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0090.00اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزهراء مهدي محمد كاظم37141621422029026

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيازل طالب جبار حسين37151621424018002

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيدموع جواد كاظم نعمه37161621424057011

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0089.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرسل مرتضى مهدي عيسى37171621424011053

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير اثير عامر حسين37181621424038045

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية الزبير للبنيناحيائيسجاد احمد صالح عبد الحسين37191621411032029

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0089.67اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحيدر جبر زعيبل حرج37201621511014028

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0089.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيثريا جابر جبجاب رهيمان37212521422022241

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة عالء عبد الباري احمد37221621422064102

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0089.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيرواء حسين كريز سلمان37231621524028016

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيانفال عماد محمد حاجي37241621422063003

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيساره محمود علي حسن37251621424061030

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيعائشه وليد عبد الملك مهاوي37261621522089033

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيباقر حيدر ناصر نادر37271621513010005

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقياحمد رحيم عبيد كاصد37281621511035006

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0088.17ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزينب سالم حسن عبيد37291621424048014

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0088.17اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيدعاء عبد قاسم غريب37301621422102028

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0088.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيشهد مصطفى خضر محمد37312221524005011

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0087.83ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيكوثر طعمه طالب فياض37321621424068005

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيأمنه مهدي عبد الساده عبد الحسين37331621424057001

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزهراء عبد الباسط عبد الصمد علي37341621422063016

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيزين العابدين هادي ناصر ديوان37351621413071015

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0087.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحيدر حسن جعفر منشد37361621511035048

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0087.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور صباح حسن حميد37371621424072291

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية المرفأ للبناتاحيائيميالد غانم حسن جثير37381621422039044

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية القرنة للبناتاحيائيحوراء علي محسن احمد37391621422005015

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهالة وحيد عبد الحميد محمد37401621424038073
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كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرواء عدنان ليلو ثجيل37411621422036040

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية المعالي للبناتاحيائيحنين عادل فاخر رحيمه37421621422018007

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايات وسام هاشم مهدي37431621522015006

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسين كاظم قاسم بردي37441621511073021

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب محمد خالد عارف37451621422015042

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0087.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيوجدان صدام حسين علوان37461621522076066

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0087.00ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقيزبيده محمود عزيز أحمد37471621524068002

كلية العلوم/جامعة البصرة521.3686.89ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفاطمة علي حسين علي37481621422056022

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل عباس الزم37491621424011070

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق حسين الزم37502521424014140

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيحوراء عارف عريبي هوير37511621424050023

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0086.83ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم جبير محيسن37521621513010035

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائياسراء حسن بدر كريم37531621422102002

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0086.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيمريم علي مصايب نعمة37541621522091041

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية الوركاء للبناتاحيائيحوراء عبد السادة هاشم فنجان37551621422068016

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك قاسم محمد ازوير37561621422064037

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50اعدادية الهارثة للبناتاحيائينرجس هاشم بناي عذافة37571621422021100

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائياية علي محمد حسون37581621424035002

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس علوان عزيز37591621413071011

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى عمار حسج حنظل37601621426002138

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيأسيل حامد جواد عبيد37611621524050001

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0086.17اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعلي عادل مهدي جاسم37621621415013034

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسجى نعمة يونس عسكر37631621422051089

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمرتجى عدي فالح فرهود37641621413113019

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية الثريا للبناتاحيائيفخرية الزم قاسم حمد37651621422097039

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0086.00ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقيفاطمة مرتضى علي حسين37661621524036008

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الكريم جمعه صالح37671621424051029

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيبتول رعد مجيد زاجي37681621422063005

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينبأ حسين علي عبد الهادي37691621424060047

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرسل عادل جاسم بندر37701621522014012

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0085.83ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيزينة ناظم دحلوس راضي37711621522010008

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحسين علي عبدالقادر هيال37721621413022016

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0085.67ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعباس حمزه معيد جاسم37731621511073026

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0085.50اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيعلياء اسماعيل عبد الدايم احمد37741621522076043
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كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائينور عقيل مناوي خضير37751621422102078

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0085.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعباس رزاق عبد اكمير37761621411029029

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب حميد محيسن ناصر37771621522064032

كلية العلوم/جامعة البصرة510.2485.04ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيلين علي عباس محسن37781621422007078

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيجنه جاسم محمد خضير37791621422072005

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيتبارك ساجد عبد القادر مطشر37801621422071020

كلية العلوم/جامعة البصرة509.5684.93ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيام البنين سعد خزعل جاسم37811621422007009

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياالء سعدي جميل طالب37821621424022007

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيتبارك بارزان رفيق توفيق37831621424044017

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر مذبوب أعبيد37841621424018011

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83اعدادية سبأ للبناتاحيائيايات عبد الرزاق عبد الزهرة خضير37851621422019002

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0084.83ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرغداء حيدر طعمه سلمان37861621422071034

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0084.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرسل عبد الحسين عبد الصاحب مطر37871621422071033

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0084.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياماني خليل هاني سوادي37881621424022014

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتاحيائياطياب مازن عبد هللا حمزة37891621424080002

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه استبرق علي فاخر37901621424008035

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0084.17اعدادية سبأ للبناتاحيائيفاطمة علي حسن خلف37911621422019027

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياستبرق جابر جاسم محمد37921621426002102

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0084.00اعدادية االريج للبناتاحيائيابتهال عبد الحسين حسن محسن37931621422062001

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0083.83ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحمد لفتة حمد لفتة37941621513035009

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيهدى علي حسين محمد37951621422009070

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب احمد حليم حنون37961621422005022

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية حيفا للبناتتطبيقيتغريد رحيم فالح فياض37971621522045008

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه معين فاضل غالب37981621522005041

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمعصومه فاروق مهدي صالح37991621424024098

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية المعقل للبنيناحيائياحمد مكي سليم مخيلف38001621411018006

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيرقية سالم عبد الحسين موسى38011621424062030

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيحوراء عبد المحسن يوسف خلف38021621422094016

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعلي عبد النبي عطوان مشاي38031621511065018

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمه اسعد ماهود محيسن38041621422062036

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0083.33ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عبد الزهرة جمعة صبيح38051621424037009

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيعذراء فتحي فاضل احمد38061621424021022

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينور جمعه طراد صحن38071621422026040

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق كريم ياسين38081621424061023
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كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهدى فائز عبود مصطفى38091621422012072

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيهبه هادي راضي مسير38102221422045094

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي حسن مطشر نايف38111621411032049

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيحنين والء خيري مزهر38121621422067021

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب صالح نعيم علي38131621424038030

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83اعدادية الخالصة للبناتاحيائيياسمين زياره عوده عليوي38141621422064141

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0082.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيابو الحسن هيثم داخل علي38151621411001004

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينبأ حيدر عبد السيد لفته38161621422009060

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء حسن زيدان حميد38171621422014028

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهديل زيد خلف شعيب38181621522035092

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبراق صباح نوري عبد هللا38191621522079006

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء كاظم علي يوسف38201621422038030

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17الخارجياتاحيائيزينب حافظ زغير جويعد38211621428050227

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيضحى كريم جبار عربيد38221621424008030

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد عبود محمد38231621424047032

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسن صالح38241621424022059

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب عدنان خلف حسين38251621522041012

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسين علي حياوي عبود38261621511075015

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن عطار38271621422021077

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية سبأ للبناتتطبيقيفاطمه جاسم بدر شرهان38281621522019029

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء محمود صبري محمد38291621422061015

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيساره عادل عبد الرزاق معتوق38301621422043061

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83الخارجياتتطبيقيهبه علوان مايع قاطع38311621528050505

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الماجدات للبناتاحيائيفاطمة سعود طبق طارش38321621422037034

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائينهى هشام خلف يوسف38331621422044073

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيبتول وائل ادور وادي38341621424014010

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيمريم سلمان جمعه فالح38351621424050053

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحيدر محمد صبار شويلي38361621511033062

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية العشار للبناتتطبيقيفياء حيدر عبد الحسين محمود38371621522053051

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيسعاد بهاء كاظم مكطوف38381621422076040

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة سمير مهنا علي38391621422097035

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0081.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد مثنى عبد هللا عبد الحميد38401621411001054

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيرقيه حسين والي زاير38411621422014021

كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه صباح نوري موسى38421621424061039
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كلية العلوم/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء غانم عبد الشهيد عبد الحسين38431621424038017

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيتبارك ماجد مسيري محمد38442821422003027

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمجتبى عبد االمير قاسم بردي38451621511073040

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس كاظم هادي عليوي38461621511035073

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0080.50اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور الهدى عبد هللا حبش ديوان38471621522012052

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء علي عاصي محسن38481621522064025

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيجعفر محمد جواد كاظم38491621511019024

كلية العلوم/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيجنات خالد نعمة جبر38501621522012009

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمة فالح عبد الحسن هاشم38511621422094048

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتنزيل مهدي عباس علي38521621424011044

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيمنال غازي حسين خمام38531621424009008

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين حبيب موازي عبد38541621422061008

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد سالم جعفر38551621513080001

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيحوراء جمعة شامل سبتي38561621422011008

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية المعقل للبناتتطبيقيشهد محمد امين جابر38571621522014039

كلية العلوم/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور الزهراء صادق زريجي عوده38581621424028052

كلية العلوم/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية الكرار للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي صالح38591621422088020

كلية العلوم/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء مصطفى هاشم نعيم38601621422079027

كلية العلوم/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيدعاء عقيل سلمان خلف38611621422050011

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيزهراء رعد اليذ سعود38621621422072009

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء رعد قاسم ماهود38631621422051063

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17الخارجيوناحيائيحسين محمد عبود شاوي38641621418001132

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0079.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور محمد عبد الزهره حسن38651621424011157

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيشهربانو رحيم شلهم عكله38662221424017156

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية سبأ للبناتاحيائيرقيه عباس شلش صكر38671621422019009

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزينب عوفي عبد الزهرة عوفي38681621524019010

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزهراء حمدي صالح عبد المهدي38691621522100017

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00للبنين (عج)ثانوية انوار الحجة تطبيقيمحمد قيس نسيم نعمه38701621511025033

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزينب احمد طالب سواد38711621422039025

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي مكي جاسم38721621424066044

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيمريم عدنان عنيد عزيز38731621522102034

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيدعاء يوسف ساير ضيف38741621522026015

كلية العلوم/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حسين38751621424011100

كلية العلوم/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمروة حسن سعود عبد هللا38761621422051119
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كلية العلوم/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعلي مخلص صبيح جمعة38771621413027044

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيايالف حازم محمد جليل38781621422024012

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائياسراء بهاء طه ياسين38791621424056001

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب قيس فنجان عيسى38801621422015041

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبنين عادل مانع ناصر38811621424062016

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحبايب عبد االمير هاشم ضايف38821621424024029

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم حسن علي38831621511007091

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين طعمه شياع معيدي38841621424024018

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية البينة للبناتتطبيقيايمان قاسم كاظم حسين38851621522093006

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيبنين جبار منصور سلمان38861621524019001

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيصابرين جاسم عنيد شاهر38871621424005053

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم38881621513055001

كلية العلوم/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيعلي رحيم زنيد نعمه38891621513043013

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين قاسم دحام كتاب38902221411021057

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحنين مرتضى خنجر عبد الحسين38911621422017015

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيسرور فخري حسين عيسى38921621524014016

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء وسام كافل حسن38931621522066019

كلية العلوم/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيموسى الكاظم عطا هللا نعمه كليب38941621413016014

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعباس حسين كريم عناد38951621415013016

كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب وليد حسن حسين38961621522051066

كلية العلوم/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية البينة للبناتاحيائينور صباح خديم لشالش38971621422093027

كلية العلوم/جامعة البصرة464.0077.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيفاطمة هاني كاطع حسن38981621522013040

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء اياد مناتي سالم38991621422012030

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقيكوثر صالح سبتي سالم39001621524036009

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي جميل عبد الكريم خليل39011621513110046

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيايه رعد مكي جعفر39021621522009006

كلية العلوم/جامعة البصرة462.0077.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائياسماء احمد محمد مجر39031621424002004

كلية العلوم/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي عبد المناف محمد خضير39041621511035094

كلية العلوم/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية رحاب العلم االهلية للبنيناحيائيسجاد علي موحان خير هللا39052221413032005

كلية العلوم/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهدى محمد عبد هللا سلطان39061621522051142

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب منتظر خميس عبيد39071621422055030

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيسجى سالم عباس نوار39081621522063024

كلية العلوم/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة صالح حزام كريم39091621422038059

كلية العلوم/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيرويده خليل عباس شري39101621422003029
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كلية العلوم/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيكاظم حسين سعد هادي39111621513070016

كلية العلوم/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيدعاء كريم شجاي حميد39121621524050008

كلية العلوم/جامعة البصرة459.0076.50االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعبد هللا نوري احمد خضير39131621513025014

كلية العلوم/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية السالم للبنينتطبيقيعقيل رمضان علي حسين39142821511004031

كلية العلوم/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعباس فرحان عودة شنيف39151621413042005

كلية العلوم/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية  الميقات للبناتاحيائيفاطمة عادل جميل كريم39161621422029048

كلية العلوم/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن صفاء علي ناموس39171621511046022

كلية العلوم/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحمد ناظم محيسن عودة39181621511047019

كلية العلوم/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية الرائد للبنيناحيائيمحمد فالح حسن صحن39191021411001018

كلية العلوم/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية الخالصة للبناتاحيائياروى جمال عبد الخالق عبد الرحيم39201621422064002

كلية العلوم/جامعة البصرة457.0076.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار عبد الحسين جبر39211621424060022

كلية العلوم/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب خماس صالح ناصر39221621422077035

كلية العلوم/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير جوهر39231621422009052

كلية العلوم/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية األبلة للبناتاحيائيسارة علي محسن قاسم39241621422016019

كلية العلوم/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد احمد بندر مجيد39251621511011103

كلية العلوم/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعاتكه كاظم وحيد محمد39261621422079034

كلية العلوم/جامعة البصرة455.0075.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم جاسم نصير39271621424022086

كلية العلوم/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيرقية علي محمد امين خلف39281621522036024

كلية العلوم/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمزن أسعد جبار أصواب هللا39291621522070017

كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية البتول للبناتاحيائيبنين يحيى جبار غلوم39301621422066007

كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيحنين احمد داغر خزعل39311621424008011

كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيسعد عباس مهدي داود39321621515012063

كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعبد هللا حسين طعيم سويف39331621411033033

كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان ضمانه كريم39341621424024047

كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهدى حازم طارش سهل39351621522058067

كلية العلوم/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية العليم االهلية للبنينتطبيقياحمد عدنان كليف علي39361621513066002

كلية العلوم/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية المعالي للبناتاحيائيزينب اسعد محمد علي39371621422018016

كلية العلوم/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز عبود سبتي عبود39381621513031010

كلية العلوم/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان رعد حسين علي39391621422054024

كلية العلوم/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيعذراء عامر موسى صالح39401621522066028

كلية العلوم/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيبنين اسماعيل عبد الوهاب حمادي39411621522029008

كلية العلوم/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية البصرة للبناتاحيائينور الهدى احمد فاضل مرتضى39421621422058054

كلية العلوم/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمه طاهر عبل حبيب39431621522052050

كلية العلوم/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء قصي عمار ياسين39441621422089024
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كلية العلوم/جامعة البصرة448.0074.67للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائينور الزهراء رعد جاسم حسين39451621422013047

كلية العلوم/جامعة البصرة448.0074.67اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيفاطمه عبد هللا عوده نجم39461621522046024

كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمرتضى عبد الرسول محمد جاسم39471621411017033

كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا حسن فليح هايس39482221411062107

كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه موسى غالب نعمه39491621522009033

كلية العلوم/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيسميرة قاسم هاشم جاسم39501621522049034

كلية العلوم/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى قصي جواد عبد الرسول39511621513078050

كلية العلوم/جامعة البصرة445.0074.17ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيمنى مرتضى خورشيد احمد39521621524066029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة443.0073.83ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيلبنى توفيق علي مزيد39531621524059006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيبنين احمد عبد الرضا ناجي39541621522065007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل راضي عالوي39551621513047036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد حسان علي مريحل39561621511006004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية األعراف للبنينتطبيقيباقر عقيل عبد الخضر عبود39571621511058011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيليلى عماد ماجد عيسى39581621522063040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية العروبة للبناتتطبيقيأسماء حسين علي حسين39591621522061001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية البسمة للبناتاحيائيزهراء عبد المنعم عباس يوسف39601621422080038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة427.0071.17اعداية التضحية للبنينتطبيقياحمد كاظم علي اسماعيل39611621511048014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه فايز عوده ثجيل39621621426001026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة423.0070.50الخارجياتتطبيقيزينب عبد الواحد حاتم سلطان39631621528050265

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب علي حسون عرير39641621522014030

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيفاطمة هاشم عبد عليوي39651621524044020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيانوار رائد عبد الدائم حسن39661621522037002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة403.0067.17ثانوية الباشق العربي االهلية للبنيناحيائيابراهيم سعد احمد عيسى39671621413116001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيحوراء راضي سوادي عبد39681621526003019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة459.0076.50اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد علي صالح حيال39691621511062052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة453.0075.50اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيسماح قاسم عبد الحسين عبد العالي39701621522035041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة452.0075.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحذيفه رمزي محمد سعيد39711621513006013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية الدير للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الباري حسن39721621511023021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر لعيبي عيدان39731621524011014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي كاظم عبود جاسم39741621511018091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقياية صالح غضبان موسى39751621524038003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة448.0074.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيفاطمه شمال حمد عبيده39761621522044040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور رائد كامل عبيد39771621522051132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء مكي حبيب مكي39781621522058036
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي مزهر سعدون سويد39791621511054069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيغزوان حامد سلمان عبد39801621511035106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمرتضى احمد حسن طعمة39811621511070087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبنين خالد شكون جاسم39821621526002098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0073.50اعدادية العشار للبناتتطبيقيرجاء عبد المحسن عبد الكريم مهدي39831621522053018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد عقيل لطيف سلطان39841621422015048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية المتنبي للبنينتطبيقييوسف موسى جعفر موسى39851621511006193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزينب صفاء عبد الكاظم حمود39861621524026014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة438.4873.08ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيخديجه محمود عبد الوهاب عباس39871621522007002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة438.0073.00اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيمريم عالء الدين عبد العزيز عبيد39881621522065027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد محمود عبدالحسين محمد39891621511040081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس موفق عباس عبود39901621513071070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي ضياء خليف كريم39911621513040023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين رشيد حميد رشيد39921621511002054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيهاله قصي حسون علي39931621524066034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد عبد النبي غالب حسين39941621511039075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسن عيسى حميد صالح39951621511020021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحسين محسن زرار صافي39961621513016016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقينور الهدى ضياء خلف كاطع39971621522047009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهاجر جبران عبد الحسن عوده39981621522079053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيغدير احسان عبد علي حسين39991621513059044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي وعد راشد عبد الكريم40001621511018103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحمزة ايوب يوسف يعقوب40011621513015017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيايمان حسن مبارك عزيز40021621524024004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيسجى حسين طالب مطر40031621522012036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيايات محمد طهران سالم40041621524024003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيزهراء رياض محسن جبر40051621524027008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين سعد غضبان عبد الكريم40061621522054007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة426.0071.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد عوده سيد رحيل40071621511051092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعبد هللا زاهد عبد العالي عبد هللا40081621511076024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيروان علي ابراهيم عبد الكريم40091621522079018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيفاطمة وليد عودة جمعة40101621522065024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمه اياد عبد الكريم محمد40111621522052047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيحنين سعد حسين لوتي40122821522031014
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة423.0070.50اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمهدي لفته عبد الرضا جابر40131621511076056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة417.0069.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس اسامه عبد العباس مصبح40141621411001065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيمسلم عبد العالي والي عطيه40151621411032076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيابراهيم محمد محسن فاضل40162521411008007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الحسنين للبنيناحيائيعباس محمد عبود جبر40172821411036004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائياية محمد زيارة جاسم40182821422030009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيحنان عدي فيصل محسن40191621422102019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد خالد عبد الحميد عبود40201621424038037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية المعقل للبنيناحيائياحمد ابراهيم احمد خلف40211621411018002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الصمد عبد النبي علي40221621411010029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيرونق خالد عبد اللطيف شهاب40231621426002114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيهبة ناظم قاسم كاظم4024162042237018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه درويش وسام زويد40251621422071085

كلية القانون/جامعة البصرة507.0084.50اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء محمد قاسم جاسم40261621222080041

كلية القانون/جامعة البصرة501.0083.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيايات عبد الستار جبار مطرود40271621222091009

كلية القانون/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبينرجس علي عبد هللا حمد40281621222075021

كلية القانون/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية العباسية للبناتادبينبأ لؤي كاظم صادق40291621222057044

كلية القانون/جامعة البصرة500.0083.33اعدادية المعرفة للبناتادبيايمان جاسم محمد صالح40301621222020007

كلية القانون/جامعة البصرة499.0083.17اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعدنان عبد العظيم خليل اسماعيل40311621211056023

كلية القانون/جامعة البصرة498.0083.00اعدادية األبلة للبناتادبينوران نوار نبيل عبد الحميد40321621222016058

كلية القانون/جامعة البصرة497.0082.83ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيسجاد حمزة صبري بدر40331621213032006

كلية القانون/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية البسمة للبناتادبيزينب هشام سامي نصير40341621222080048

كلية القانون/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية البسمة للبناتادبيحوراء عماد لطيف سلمان40351621222080022

كلية القانون/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية  الميقات للبناتادبيغفران حسين بداي عيسى40361621222029056

كلية القانون/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهدى مجيد الزم علوان40371621222069066

كلية القانون/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمريم حسين صباح سلمان40381621222035071

كلية القانون/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية سبأ للبناتادبيياسمين قصي حمزه عباس40391621222019024

كلية القانون/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية المتنبي للبنينادبيامير مرتضى علي حسين40401621211006012

كلية القانون/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء تيسير مفتاح عبد السيد40411621222061013

كلية القانون/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيايات عباس لعيبي خلف40421621222094004

كلية القانون/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية الحمد للبنينادبيقاسم عجيل رشيد حسن40431621211051061

كلية القانون/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية العقيدة للبناتادبيهيلين اياد صادق جعفر40441621222055062

كلية القانون/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيبتول كامل عامر عيدان40451621222075004

كلية القانون/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه نعمان حامد صاحي40461621222020054
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كلية القانون/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية اليمامة للبناتادبيالحوراء زينب سامي عبد الرزاق سبهان40471621222012003

كلية القانون/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة علي حسن اشخير40481621222080058

كلية القانون/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية ام قصر للبنينادبيزين العابدين حسين عباس عبد الرزاق40491621211038020

كلية القانون/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية الشنقيطي للبناتادبيحوراء ناظم وحيد فرج40501621222035023

كلية القانون/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية األزكياء للبنينادبيمهيمن يحيى محمد يحيى40511621211061132

كلية القانون/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية حيفا للبناتادبيتقى عبود بخيت عبود40521621222045024

كلية القانون/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيخلود سعد نواف مطلك40531621226003016

كلية القانون/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية العقيدة للبناتادبيهبه صباح مجيد كلو40541621222055058

كلية القانون/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبينبأ مانع عبد العزيز كباشي40551621224062010

كلية القانون/جامعة البصرة487.0081.17ثانوية المدينة للبنينادبيفاضل عقيل عبد الحسين يسر40561621211028029

كلية القانون/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية الخنساء للبناتادبيأمينه عبد المحسن وادي جاسم40571621222054001

كلية القانون/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمجتبى عبد الكريم هاشم شجر40581621211076061

كلية القانون/جامعة البصرة485.0080.83ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيعلي حسين عبد الحميد عبد الكريم40591621213007007

كلية القانون/جامعة البصرة485.0080.83اعدادية الهدى للبناتادبيسجى عالء عبد الرزاق ماضي40601621222003029

كلية القانون/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية المشرق العربي للبناتادبينبأ عبد االمير شمخي بصر40611621222002022

كلية القانون/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية المرفأ للبناتادبيهاجر خليل سلطان صالح40621621222039065

كلية القانون/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيايمان كاظم خليف حنظل40631621222009005

كلية القانون/جامعة البصرة483.0080.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيرغد خالد سوادي صالح40641621224007004

كلية القانون/جامعة البصرة482.0080.33ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيهاجر قيس عبد الرزاق معتوق40651621222059039

كلية القانون/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية الرسالة للبنينادبيمحمد حسين كويش ماضي40661621211013046

كلية القانون/جامعة البصرة481.0080.17اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيمنار قاسم عجيل ماشي40671621222091047

كلية القانون/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيتبارك طعمه عطوان يونس40681621222044013

كلية القانون/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية التعاون للبناتادبيروان علي هادي صبيح40691621222083010

كلية القانون/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية ام قصر للبنينادبيحسن فراس لطيف سلمان40701621211038010

كلية القانون/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب عبد الرسول جاسب مكي40711621222012021

كلية القانون/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمصطفى علي فرحان نادر40721621213006011

كلية القانون/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية المشرق العربي للبناتادبيشهد كاظم جبار عبد علي40731621222002015

كلية القانون/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء احمد ناظم محمد40741621222090041

كلية القانون/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية الوثبة للبناتادبينور الهدى خيرهللا عبد البني رسن40751621222065057

كلية القانون/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيغدير حيدر فاضل عبد40761621224035008

كلية القانون/جامعة البصرة476.0079.33ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور وليد ناجي عبد النبي40771621222041055

كلية القانون/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيكرار قصي حسيب محمد40781621211029052

كلية القانون/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية المتنبي للبنينادبيكرار حسن جاسم حاجم40791621211006065

كلية القانون/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى رياض جعفر هاشم40801621211061122
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كلية القانون/جامعة البصرة474.0079.00ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيعلي جاسم راضي كاطع40811621213086014

كلية القانون/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمالك رضا غانم جدوع40821621222090101

كلية القانون/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك عبد السالم الماس فرحان40831621222036025

كلية القانون/جامعة البصرة472.0078.67ثانوية المتنعمين للبنينادبيياسر ابراهيم معتوق ابراهيم40841621211060031

كلية القانون/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعباس حسين جخيور حسين40851621211024017

كلية القانون/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعلي عبد الخالق خماط كيطان40861621215016059

كلية القانون/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيمحمد باقر عدنان شاكر نور40871621213071004

كلية القانون/جامعة البصرة470.0078.33ثانوية المدينة للبنينادبيجواد فريد لعيبي الزم40881621211028004

كلية القانون/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعبد هللا جبار جودة داغر40891621211019080

كلية القانون/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية شمس الشموس للبناتادبيساهرة حسين عباس عبد الرحمن40901621222089029

كلية القانون/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين عبد هللا عبد الرزاق رماثي40911621211017020

كلية القانون/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف عجيل حري مشاري40921621211006092

كلية القانون/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيخديجة باسم محمد عبدويس40931621224040001

كلية القانون/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية اليمامة للبناتادبيايه حسين عبد علي ثامر40941621222012005

كلية القانون/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيبنين حيدر محمد شبر عدنان40951621224035004

كلية القانون/جامعة البصرة469.0078.17اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي حامد صالح مهدي40961621211040030

كلية القانون/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيانور لؤي صبري حميد40971621211040003

كلية القانون/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية السياب االهلية للبنينادبيسيف عبد الرسول احمد عبد العزيز40981621213013004

كلية القانون/جامعة البصرة468.0078.00اعدادية الفواطم للبناتادبيمالك ياسين عبد الرحيم خليفه40991621222017049

كلية القانون/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية االمام الحسين للبنينادبياحمد علي زويد خلف41001621211024002

كلية القانون/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء احمد جوده سالم41011621222049022

كلية القانون/جامعة البصرة467.0077.83اعدادية الخالصة للبناتادبيحوراء علي جبار موزان41021621222064008

كلية القانون/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد المجيد عبد الغفور41031621422012052

كلية القانون/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية النبأ للبناتاحيائيبتول ثائر فاضل عبد الحسين41041621422040007

كلية القانون/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية جيكور للبنيناحيائيمصطفى ماجد عبد الرضا خضير41051621411054024

كلية التمريض/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس عويد عبدالوهاب41061621413055022

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينور سعد محمد علي41071621422069051

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشيخه صالح عوده بجاي41082221422008082

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0092.83اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسن عدنان ناصر دكسن41091621411020009

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0092.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين فراس سعد كاظم41102121411016007

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد باقر مهدي عبود سوادي41111621411034036

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعلي احمد هادي كريم41122321417011046

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رحيم عبود خلف41131621411001092

كلية التمريض/جامعة البصرة552.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى علي صالح حافظ41141621411001169
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كلية التمريض/جامعة البصرة550.0091.67ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزينب حبيب عبدالحسن داخل41152221424046019

كلية التمريض/جامعة البصرة547.0091.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء رشيد مايع منصور41161621422004028

كلية التمريض/جامعة البصرة546.0091.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيشهد ارشيد عناية مراد41171621422038046

كلية التمريض/جامعة البصرة543.0090.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء فؤاد جميل موازي41181621422015033

كلية التمريض/جامعة البصرة543.0090.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشهد امين حسين علي41192721422038049

كلية التمريض/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية العرفان المختلطةاحيائينور ضياء نعيم عبدهللا41202221427042039

كلية التمريض/جامعة البصرة542.0090.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمريم نجاح عبد عبد علي41211621424044084

كلية التمريض/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزينب حسن علوان حسين41222221424017121

كلية التمريض/جامعة البصرة537.0089.50ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب عبد علي عوده سرهيد41232221424030056

كلية التمريض/جامعة البصرة536.0089.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيوطيفه ناجي ملوح حافظ41242221422002129

كلية التمريض/جامعة البصرة536.0089.33ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائينهله علي عزيز جبار41252221424042067

كلية التمريض/جامعة البصرة536.0089.33اعدادية العشار للبناتاحيائيآيه عبد الحسين ابراهيم عبد النبي41261621422053005

كلية التمريض/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب ماجد عبد كاظم41272421422013144

كلية التمريض/جامعة البصرة535.0089.17اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيتبارك محمد لفتة ضرغام41281621422069013

كلية التمريض/جامعة البصرة535.0089.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيعلياء صفاء جبار عصمان41291621424044058

كلية التمريض/جامعة البصرة534.0089.00اعدادية االندلس للبناتاحيائياسيل عبد الكريم مهوس علي41301621422015004

كلية التمريض/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية الشام للبناتاحيائيزهراء حسن فالح حسن41311621422077021

كلية التمريض/جامعة البصرة533.0088.83ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيفاطمة أكرم سامي جاسم41321621424065008

كلية التمريض/جامعة البصرة533.0088.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائياديار رزاق مدلول صحين41332921422027005

كلية التمريض/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيغدير عدنان جاسم فيصل41342421422047195

كلية التمريض/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيعذراء جاسم عاشور عران41351621424044057

كلية التمريض/جامعة البصرة532.0088.67ثانوية العلياء للبناتاحيائيمالك عبد علي حسين مكي41361621422052074

كلية التمريض/جامعة البصرة532.0088.67اعدادية اور للبناتاحيائيحوراء محمد خير هللا جاسم41372221422040033

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيسجاد محمد جبار حسن41382321417063015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي عبد السالم عبد الزهرة ارحيمه41391621411034030

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيسارة حسين طه صالح41401621422076037

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين كاظم احمد سلمان41411621422058008

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة370.0061.67 تموز للبنات14ثانوية احيائينبأ محمد قاسم كاطع41421421422007072

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيآمنه ستار يعقوب راهي41432221424011001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه وليد عبد الكريم عباس41441621424072070

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد عزيز دهيم خضير41452621411010153

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة366.0061.00الخارجياتاحيائيحنين شاطي جاسم محمد41462221428050145

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب فاضل عباس راضي41472421422041069

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيحسن نبيل حسن غريب41482021415006056
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب محمد حسن عبد هللا مدلول4149272042079066

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد االمير عبد السالم عبد االمير حمزه41502421411048152

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي يوسف عبدهللا ياسين41511721411012060

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر سلطان جاسم حسن41522921411017097

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحيدر عبد هللا جاسم عطيه41531321411035021

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيكرار محمد فاضل محمد41542421411024041

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية الوركاء للبناتاحيائيميسرة مسلم جواد كاظم41551621422068050

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة361.0060.17األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسين علي كنص كاظم4156242041046003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيسيف علي جمال جميل41572021411005026

كلية الزراعة/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الزبير للبنيناحيائيعايد خالد عبد صبر41581621411032034

كلية الزراعة/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيسالم سجاد سعيد حسين41591621513063011

كلية الزراعة/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيجاسم حسن صالح جاسم41601621513106004

كلية الزراعة/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمنال عادل طه عاشور41611621522055040

كلية الزراعة/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزينب باسم محمد محسن41621621524055002

كلية الزراعة/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي امين حسين خلف41631621413030020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه كامل مزهر فليح41641621222009035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0076.50ثانوية النخيل االهلية للبنينادبينورس محمد فالح حسن41651621213122008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزينب علي عبد الهادي حميد41661621422029031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء زهير زايد حسن41671621222090044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0074.83اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء صبيح قاسم رسن41681621222029034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية البسمة للبناتادبيعال مشتاق عبد الرسول هاشم41691621222080051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2445.0074.17الخارجيات ادبيغفران فرحان سلمان الزم41701621228051168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0074.00ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيكريم نوري عبد الرضا زياره41711621515004043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعباس احمد مريدي عبيد41721621211070025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2439.0073.17الخارجيات ادبيهدى صادق محمد فالح41731621228051598

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0073.00للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيميعاد جاسم غضبان كردي41741621222078011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمود محمد خلف حسن41751621211006080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء ثابت عبد الجبار محمد41761621222054016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0070.67ثانوية  العصر الحديث االهلية للبنينتطبيقيعباس كريم زبيد وشيح41771621513046005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية األزكياء للبنينادبيكرار عباس كاظم خفي41781621211061094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفاتن مثنى احمد مجيد41791621522006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية المعالي للبناتادبيزينب قيصر يوسف عبد الكريم41801621222018020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزينب غسان عبد االمير خنيفر41811621522102021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة سالم مدهوش عباس41821621222024021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد مازن حسن بناي41831621511032189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيكرار جواد صالح مهدي41841621211049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسرى شاكر حمود جبار41851621222079026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين كاظم عبد العزيز صيهود41861621211019042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيمريم مشتاق حمزه عباس41871621522060015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حسين عادل محمد41881621222003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عبد الحليم محسن شاهين41891621222003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقياسراء سمير عبد الواحد عبد النبي41901621524010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة عبد الحسين جابر سدخان41911621522080041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيخليل عالء خليل إبراهيم41921621515007131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين علي قاسم موسى41931621211070016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيفاطمه علي قاسم جابر41941621522064057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة410.0068.33الخارجيونتطبيقيسمير عبداالمير رمضان فضل41951621518001678

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0068.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمجتبى حمزه عباس عبد الحسين41961621211076060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية المعالي للبناتتطبيقيشهد حسين ياسين علي41971621522018023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيمعصومة قاسم موسى كاظم41981621522049048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد هللا عثمان محمود عثمان41991621211081113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر نعمه عبد القادر42001621511006147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب محسن غالب محمد رضا42011621222006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية االندلس االهلية للبنينادبيمحمد باقر حيدر سالم خضير42021621213007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب مزيد شاكر عبد االمام42031621222042064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد عبد الزهرة عبد الرضا حميد42041621211015041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيام البنين كاظم عبد محمد42051621222035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية البتول للبناتادبيعذراء خالد ناصر كاظم42061621222066046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية العباسية للبناتتطبيقيبنين عبد الخالق خورشيد احمد42071621522057009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسين علي هاشم خزعل42081621511033049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبياسماء عبد هللا حميد كاظم42091621226002066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.0066.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي بشير جبار قاسم42101621513059036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي رحيم خريبط مانع42111621211062025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية غانم سوادي للبنينادبياحمد جالل خضير عباس42121621211056002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحسين رحيم غازي حسين42131621211056007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمرتضى بشير سليم عبد42141621211070052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية الوثبة للبناتادبيحوراء عالوي كريم فرحان42151621222065017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب محمد كريم حسوني42161621522049030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب داود سلمان جبار42171621522041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزينب ميثاق ثويني عجيل42181621226001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0066.00اعدادية الرسالة للبنينادبيسجاد ثائر عبد االمير قاسم42191621211013023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية المدينة للبنينادبيعلي عدي كاظم رشيد42201621211028025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيرعد رياض جاسب كاظم42211621217004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية الروان للبنينادبيكاظم لفته شمخي ناصر42221621211021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67الخارجياتادبيايه عبدالحليم جعفر محمد42231621228050253

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيتبارك خير هللا عبد الكريم حطيب42241621522049007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد عبد الحسين خلف جابر42251621211058050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك صكبان غازي شهاب42261621222090020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية الفاو للبناتتطبيقيسجى أنور يعقوب زبال42271621522050021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقياطياف شهاب احمد علي42281621524011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية االريج للبناتتطبيقيكوثر علي عبد الحسين عبود42291621522062021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيبتول رحيم عبد الحسين عبود42301621524065001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية النبأ للبناتادبيتبارك عادل عبد الخالق عبيد42311621222040006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد سعيد كاطع حمود42321621211019121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيرسل باسم عبد هللا عيدان42331621224024007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى محمد فالح مرزوق42341621211016049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية االجيال للبنينادبيعلي سعد عبد محسن42351621211014037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه كامل عبادي علق42361621222089044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية المعقل للبناتادبيمنار مؤيد حسن سلمان42371621222014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية االهلة للبناتاحيائيزهراء علي عذيب فاضل42381621422104034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيهيفاء عباس كباشي ثجيل42391621522049059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقينجالء نورس عادل محمد42401621524027014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعمار حسين عمار طاهر42411621511034117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء علي جبار عباس42421621222076031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياحمد منحوش تركي شهيب42431621511033017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي قصي حسون علي42441621515016114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد الوهاب حسين عبد الوهاب جاسم42451621511015079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية العروبة للبناتادبينور الهدى عماد عيسى اسماعيل42461621222061052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0064.83الخارجيونادبيحسين حسام نوري عبد هللا42471621218001680

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمؤمل محمد اسماعيل مصطفى42481621211070041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيموسى عالء قاسم عبد هللا42491621211081217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيسيف حسين كاظم لعيبي42501621511017062
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينادبيكاظم عوفي لاير ايدام42511621211085019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية االجيال للبنينادبيحسين حيدر عبد هللا جودة42521621211014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد منذر هومان حميدي42531621511058088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0064.67ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسين ليث حربي نعمة42541621513110019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد شاكر عدنان خالد42551621211081177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية األصفياء للبنينادبيجعفر كاظم زوير رحيم42561621211062004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعباس فاضل شمخي جبر42571621511007047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب عيسى احمد عبد الواحد42581621522051064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعباس طعيم عبد هللا بحير42591621511012043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعيسى محمد مايع عناد42601621211035032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية العباس للبنينادبيعلي خليل كامل فرحان42611621211046022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيمحمد المهدي صفاء مكي ناصر42621621213054004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزينب فهد فالح سفيح42631621522029024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبياحمد مالك حمد الزم42641621213001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية السياب االهلية للبنينادبيحسين لؤي منصور محمود42651621213013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي حسن خالد بهيدل42661621511046094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقييقين عادل عبد مطلك42671621522049060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية االعالم للبنينادبيعبد هللا جالل شعبان عيسى42681621211041029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعباس منجد مهدي كشيش42691621211076035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية العقيدة للبناتادبيبنين حسين زهير مطرود42701621222055010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينادبيمصطفى وسام شاكر محمود42711621213050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد عامر شمخي جابر42721621211081181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية المعالي للبناتادبيتبارك حسام عبد الحسين مهاوي42731621222018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعيد جاسم فاضل42741621513021125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين مزهر جرداغ حمود42751621211081045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيزينب عبد الهادي ياسين خضير42761621227008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الطالئع للبنينادبيحيدر ريسان جلوب بدن42771621211012015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيعلي حليم مهدي لفتة42781621213053004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيلولوة عامر احمد ابراهيم42791621222035070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد جاسم حسين علي42801621211047054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الرسالة للبنينادبيحيدر كريم عزيز خضير42811621211013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2381.0063.50الخارجيات ادبيمريم عبدالرزاق حسين عبدالرزاق42821621228051344

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبينبأ عوده حميد ياسر42831621224024020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزهراء فوزي حسن كاطع42841621422029024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية االعالم للبنينادبيابراهيم مهدي جاسم عبود42851621211041001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيكرار عقيل علي صالح42861621215013049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب جمال محسن محمود42871621222055030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية المتنبي للبنينادبيعباس فرحان عبد الحسن محمد42881621211006046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه عالء هشام عبد علي42891621222090086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد مهند فالح جابر42901621211081195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية البسمة للبناتادبيضحى عزيز خلف الزم42911621222080050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبياحمد كاظم صنهير زفر42921621215016004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد رياض عبد مغتاظ42931621211016041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية المتنبي للبنينادبيجعفر حليم فنجان سلطان42941621211006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية العباس للبنينادبيعبد هللا حمدي صالح حبيب42951621211046019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيمحمد ياسين جاسم محمد42961621211049009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيصبا عبد السميع نوري عبد الوهاب42971621222035052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيمحمد عبد الكريم رشيد عويد42981621215016079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيشمس محمد شهاب جغيف42991621226001025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية األعراف للبنينادبيعبد الكريم حيدر عبد الكريم زاير43001621211058032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية االعالم للبنينادبيعلي سجاد مجيد صالح43011621211041034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعبد الرحمن حسين علي ضعين43021621213010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين سالم حسن عبد النبي43031621211027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبياحمد خلف سالم خلف43041621215009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمه زكريا يحيى عبد الغني43051621222032044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينادبيكرار حامد كاظم قاسم43061621213103003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعباس حسن قاسم عبد هللا43071621215009025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعبد هللا عامر مسلم خميس43081621411040031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحيدر لؤي صبري حميد43091621211040013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسنين علي فيصل كباشي43101621222042070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية العلياء للبناتادبيمنار محمد نوري محمود43111621222052066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيالمهتدي فاضل عيسى حسان43121621213086003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبينبأ احمد حمادي عباس43131621222102071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية العليم االهلية للبنينادبيعلي ضياء فريد علي43141621213066003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايمان اسامه ياسين يوسف43151621222060009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي النور طه عبد الواحد علي43161621211019086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية الرسالة للبنينادبيجعفر ماجد حمود لعيبي43171621211013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيهاجر علي محسن قاسم43181621226003065
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيفدك ماجد حمود جابر43191621224024016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعلي عبد الدايم نصر سلمان43201621215002047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائينبأ فالح اعبيد بطي43211621422051136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر حسن جواد مصطفى43221621211006036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيابرار محمد يوسف ناصر43231621222091001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية االعالم للبنينادبيطالل خالد جبار محمد43241621211041023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد مصطفى راضي علي43251621211081192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين مهدي عاشور رحيمة43261621415003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الهارثة للبنيناحيائياكرم اسماعيل حميد صالح43271621411020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية المشرق العربي للبناتادبيايات علي هاشم علي4328162022148004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيايهاب صباح محسن زغير43291621413013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية االكرمين للبنينادبينبيل فراس نبيل يوسف43301621211017062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشهد علي زغير حبش43311621222036052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه نبيل صبري شريده43321621222090091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائياالء مهدي فرج مسلم43331621422035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي حسن علي جعفر43341621211017040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية المدينة للبنينادبيحامد مؤيد حامد مرزوق43351621211028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين عبد االمير كريم مطر43361621211017019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0060.67اعدادية غزة للبناتاحيائيورود محمد جاسم حسين43371621422034066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايمان محمد منعم صالح43382221422041015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاجر قصي محمود عيسى4339162042231041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيسالم مثنى حسن عبد الحسين43401621413047006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمرتضى ناصر محمد صالح غانم43411621513052030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقيحوراء فراس قيس هاشم43421621522003009

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0063.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيشهد علي خضير ناصر43431621522054033

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيحسين سالم عبد الحسين فالح43441621511024015

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي هادي غركان عباس4345162051078033

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعلي منتصر عبد الصمد مرتضى43461621511076025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية الهدى للبناتتطبيقياية زهير عبد النبي عبود43471621522003005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0062.00الخارجيونتطبيقيعبدهللا ماجد كريم وادي43481621518001839

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية جيكور للبنينادبيعلي شهاب قاسم ناصر43491621211054049

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0060.17للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيحميدة عبد االمام سالم طعمه43501621222095005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء حبيب طاهر عبد الواحد43511621222024010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0074.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهبة سبتي هاشم محمد43521621424044097
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحسين سعد طارق فليح43531621413060010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيخالد عبد الحميد حسن علي43541621511033064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيبتول عبد الحسين بدر كحيط43551621524022009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين زهير عطشان زغير43561621511031030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيتوراة محمود كاطع مزبان43571621224044002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة398.0066.33اعدادية صنعاء للبناتادبيمنار نعمه عبد هللا داود43581621222046039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتادبيزهراء كاظم عطوان بطيخ43591621224060003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة397.0066.17اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم علوان43601621522045034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمؤمل حسين منصور كمر43611621513026061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0065.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد عوده نمر كعيد43621621513026072

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة395.0065.83اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء قاسم راضي جياد43631621522081013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيرقية كريم عبد الزهرة بريدي43641621522091014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيزهره حنون خلف كاظم43651621522010006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة393.0065.50ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقياحمد عيسى ثامر دبيش43661621513070003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهرة راشد عبد حسن43671621526003037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيحمزه عبد العباس محمد جخيور43681621517005006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيعال فاضل برغش محمد43691621522081028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الحشد المقدس للبنينادبينور طعمة مردان جاسم43701621211071040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء سمير سوادي ناصر43712221422077097

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيياسمين محمد ابراهيم محمد43721621522043087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيأثمار عبد الحسين علي حسين43731621522046001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحيدر عدنان هاشم حاتم43741621513026026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية دجلة للبناتاحيائيبتول سعيد تحسن هاشم43751621422067010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية الشعب للبنينادبيعلي سمير حامد ذبيح43761621211050017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنين ليث كريم عبود43772221424003032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل مسلم محمد43781621513106002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيرافد عبد الكريم ثاجب قيطان43791621513027028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمصطفى هادي حسن مشخول43801621513026077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية البتول للبناتتطبيقيرقيه عبد العظيم مريش غضيب43811621522066010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيمريم صالح عبد الحسين عذب4382162052175013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة385.0064.17ثانوية الكرار للبناتتطبيقياسراء منصور عبد هللا هاشم43831621522088002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار يوسف كريم43841621513063031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيزينب عبد الحسن شامخ حساب43851621527010003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقياديان مفيد عبد الجبار مهدي43861621522094001
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيصادق محمد صادق جاسم43871621511017065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية المنار للبنيناحيائيزينب ناصر حسين زامل43882221421072009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمنال محمود حسين محمد43892521424015126

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية االكارم المختلطةاحيائيمنتظر مهدي عكلة دايخ43902221417083030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى سمير سوادي ناصر43912221422004070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيهيفاء رعد عوده سعد43921621522082018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسن صباح مالح هذيل43931621513026017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد هادي عالوي ناصر43941621513027070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة379.0063.17ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيحوراء يحيى جابر وادي43952221422087008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيزينب وليد حسين مهلهل43961621522024015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة379.0063.17اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزينب خزعل عبد الستار عبد الباري43971621522045026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة378.0063.00ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحميد فيصل حمود كاظم43982221513035024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة378.0063.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيرؤى علي هادي باجي4399162052210017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزينب طاهر خلف علي44001621424050038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية الكرار للبناتتطبيقيفاطمه قصي مطر جابر44011621522088010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه محسن عبيد مكي44021621522043064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيرقية ميثاق طالب حميد44031621424044027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزهراء ماجد مهدي احمد44041621522044022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية الصادق للبنيناحيائيعمار ناجي عذار تقي44052221411060027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقينور الهدى مانع خضير عبد هللا44061621524060013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيعطارد صباح صالح جاسم44071621522075018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيافنان عقيل عبد اللطيف عجيل44081621524022003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الخيرات للبناتاحيائيفاطمه عبد الباري جواد عبيد44091621422010034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب كاظم عبود عبد االمام44101621424036016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائياحمد جاسب حسين حمزه44112921411003001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيرباب عبد الحسن حسين منجل44121621424060017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيجنان عباس كاظم عبد علي44131621424069006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية تونس للبناتاحيائيحوراء لطيف مجيد صكر44142221422007027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية البيان للبناتتطبيقيبنين عدنان خير هللا حمود44151621522048006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسن نجم عبد علي حسين44161621511014019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيهديل عيسى عبد الرزاق طه44171621522034052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة372.0062.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر خلف محسن44181621424051062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيرجاء عمار كاظم لفته44191621524062015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيتبارك عباس مصطفى عبد الرسول44201621522069013
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيرحاب نديم جاسم كحيط44211621522075005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيبتول علي عبدالحسين شكاية44222221427038005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيفاطمة محسن صادق فالح44231621522010013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيشيماء مجيد راشد حسن44241621524028027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد سويف همين44252221413023199

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة369.0061.50ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيناجي علي حمود عاشور44261621513027079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيحسين موتي محيبس نعيمه44271621511071012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحيدر ابراهيم خليل رزوقي44281621211004008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية االقتدار للبناتادبينور محمد حسين عبد الرزاق عذاري44291621222092018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيهاله احسان داخل سلمان44301621422036117

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيريام يوسف عبد الواحد حسن44311621222075009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيرقيه صالح عبد الحسين وهير44321621224044006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيغفران هالل جايد جودة44331621424044060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية الخيرات للبناتاحيائيصابرين حسين عبد الواحد احمد44341621422010030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء محمد محسن حسب44351621222046021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة365.0060.83اعدادية دجلة للبناتاحيائيمنتهى فؤاد مجيد عبد هللا44361621422067092

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة363.0060.50ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيسارة خليل خير هللا صحيو44371621222098015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم خالد عامر عناد44382221424020116

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية البيان للبناتادبيوديان قاسم شناوة عبدهللا44392821222028042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيحسن هيدان طارش عواد44402221411081010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه مهدي عيسى عبد هللا44411621424036022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة360.0060.00ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمؤمل رحيم عاشور عبد الحسن44422221215005016

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة541.0090.17ثانوية االقتدار للبناتادبيعذراء اسعد سالم غانم44431621222092008

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0084.17ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيزينب نوفل حسيب ريس44441621424058022

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيتبارك رمضان عبد فزع44451621524022013

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينرجس كريم عبد رسن44461621424022158

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0081.67اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد النبي حسين44471621522067019

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0080.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد جبار بدر44482221424063033

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية الفهود المسائية للبنيناحيائيمفيد فالح حسن بدر44492221415009029

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0079.50ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء كاظم خضير عيسى44501621424036012

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء شهيد سامي دايخ44512221424028055

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية البيان للبناتادبيياسمين هالل عزيز سالم44521621222048056

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0076.67للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبياسراء هاني شاكر ناصر44531621222095002

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0076.33اعدادية صنعاء للبناتادبيتبارك ضمير عبيد مغامس44541621222046010
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قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء صالح عبود حسين44551621222012016

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0075.00ثانوية التعاون للبناتادبيبتول كاظم ساجت زغير44561621222083005

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية المعرفة للبناتادبياميمه محمود شاكر حمد44571621222020004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيسحر عادل شهاب مرهج44581621222038032

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة445.0074.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي غفار كاطع ناصر44591621211029048

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة2444.0074.00الخارجيات ادبينبأ حسن عبد االمير عبد علي44601621228051427

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية االقتدار للبناتادبيزهراء عبد الرزاق جبر ناصر44611621222092004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية القنوت للبناتادبياسراء عادل ابراهيم جري44621621222033001

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي حسين ماضي غازي44631621211004020

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسنين وسام عبد الحسين ابا ذر44641621211060006

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة439.0073.17اعدادية القرنة للبناتادبيزينب فؤاد عبد الحسين عبود44651621222005010

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية القنوت للبناتادبيزهراء صباح عبد هللا صالح44661621222033006

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية البتول للبناتادبيساره علي جاسم حمود44672821222006041

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية الماجدات للبناتادبيفاطمه عواد محسن شبوط44681621222037018

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة437.0072.83ثانوية الشام للبناتادبينور الزهراء احمد خلف جاسم44691621222077051

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمرتضى عائد سعيد جبار44701621211004030

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيبنين حاكم قاطع طالب44711621224022003

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية الفرزدق للبنينادبيمنتظر جاسم عبد الرحيم جاسم44721621211027042

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الرسالة للبنينادبيمصطفى محمد جاسم موزان44731621211013059

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية اليمامة للبناتادبيتقى حميد راشد تالي44741621222012009

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمنتظر غضبان عبد الحسين عبيد44751621211029067

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة431.0071.83للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيزينه قتيبه كيلو موسى44761621222095014

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية الزينبيات للبناتادبيشهد عباس كامل عبيد44771621222081027

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيباقر وسام خليل عبد هللا44781621211029013

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية النصر المختلطةادبيعباس حبيب عيسى عثمان44791621217003009

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيعذراء كريم مدلل حريز44801621222004017

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة426.0071.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبياسيا هادي خلف رسن44811621224022001

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0070.83اعدادية المعرفة للبناتادبينور فرحان عبد الرضا عباس44821621222020063

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية المعرفة للبناتادبيضحى عبد االمير أحمد داخل44831621222020047

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيموسى حسين كيطان حسن44841621211029069

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب علي خلف فليح44851621222044030

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية النهضة للبنينادبيحسين بسام عويد عبد الواحد44862221211045008

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد عباس ابراهيم موسى44872321211039004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية القرنة للبناتادبيزينب عبد الحسين عبادي حيال44881621222005009
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قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الهاشمية للبنينادبيمسلم عبد الحمزه جبار محسن44892321211019047

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية االقتدار للبناتادبينور الهدى لطيف عبيد خريبط44901621222092017

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الشعب للبنينادبيحسن امين حسن سلمان44911621211050005

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية النصر المختلطةادبيرضا عبد هللا لفته حنظل44921621217003007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصالح مهدي عبد هللا سلمان44932921211011023

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية عرفات المختلطةادبيعبد هللا حريز حميد ابراهيم44942321217002007

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83ثانوية الكوثر للبناتادبينور الهدى صالح جوده باشوكي44951621222031022

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية الشعب للبنينادبيزين العابدين عبد الرحيم لفتة وطبان44961621211050009

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى حاضر عبد بطي44972921211004153

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيابراهيم عبد الكاظم علي رميض44982221211065001

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء هاشم خلف نعمه44991321222022085

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة411.0068.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحسن هادي احمد عزيز45001621211029054

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة2411.0068.50الخارجيات ادبينرجس صالح عبد الملك مطر45011621228051449

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0083.50ثانوية الكرار للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم كوكس مغامس45021621522088006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة456.0076.00ثانوية المعراج المختلطةاحيائيفاطمه عزيز علي قاسم45031621427002011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0075.17ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء ميثم خضير قاسم45041621422052028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيرحمه صالح كاظم صالح45051621522034016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيدالل ماجد حامد شندي45061621424022042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقينور صفاء حسن فليح45071621522013048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيغدير باسم عبد علي عبود45081621524005016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسجى هيثم جابر عمران45091621424072161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيالزهراء حسين قدوري عبد الواحد45101621522036004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض جاسب محمد45111621513106040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيابرار كامل فاضل عباس45121621422043001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الزبير للبنينتطبيقيابراهيم حسن غالم خليفه45131621511032001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة433.0072.17اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمصطفى جاسب جاسم حسن45141621411020046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسين محسن شخير45151621524024013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة432.0072.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيآيات رياض رزوقي سلطان45161621422017001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة430.0071.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك فهد كريم حسن45171621422051038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة430.0071.67ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيزهراء عامر صالح عبد العطار45181621524050014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء نعمه عبد علي عبد الحسين45191621424051060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسحر حسن جابر حسن45201621522003019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزينب ضياء مارد كنيدح45211621522082007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة429.0071.50الخارجياتتطبيقيشهد حيدر فؤاد حيدر45221621528050321
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة429.0071.50ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيسجى عماد امير حمزه45231621524028026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة428.0071.33ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيرضيه يحيى عبد الصاحب حمادي45241621524048007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيجاسم محمد زعالن خضير45251621511034026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة428.0071.33للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيمسرة راضي رشك كربول45261621522013042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية األبلة للبناتتطبيقيغدير رافد حميد احجيرش45271621522016029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد اللطيف احمد عبد الجليل رومي45281621511040038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيهند وارد نعيم شناوه45291621524047011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناظم خزعل غضبان45301621424022135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمنار حيدر يوسف دهراب45311621422041033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة425.0070.83ثانوية الزوراء للبناتاحيائينوره حسين كاظم مهدي45321621422025018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية االصالح المسائيةتطبيقيمؤمل حميد جويد فرج45332221515014022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة423.0070.50ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيكرار حسين عبد االمير حسين45341621513121019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيافراح سبتي ديوان كباشي45351621424011014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيتقوى مجيد ناصر حسين45361621424023005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية الشام للبناتاحيائيعذراء قاسم جواد كاظم45371621422077045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0070.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيهند فالح عبد الرزاق ناصر45381621424047044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء مهدي ذهب حميدي45391621522081017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية سبأ للبناتتطبيقيبتول مؤيد محمد عوفي45401621522019005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية الحمار للبنيناحيائيعلي محمد ابراهيم ضايف45412221411040024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير نعمة عيسى45422521411012259

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيرملة عدنان فالح عيسى45431621522048012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيسعد علي عبود عوده45442221411059044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة417.0069.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر ماجد صكبان رويضي45452921411020040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية عشتار للبناتاحيائيصفا خالوي دودان رخيص45462221422044060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينور ميثم سامي عبد النبي45471621424057051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة416.0069.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيايه انور حافظ عيسى45481621522036010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقييقين عودة جلود غدير45491621524022035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسن عبد الحكيم عبد الحسن عوده45502221511039011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء هاشم محمد مهوس45511621522034040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية الجنات االهلية للبناتتطبيقيمروه احمد عباس كوجر45521621524053006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة415.0069.17ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيمريم علي اسماعيل خفي45531621524047008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب توفيق احمد عبد هللا45541621522043037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيرافع منشد كنطار عبيد45551621511057062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة414.0069.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيغدير وسام محمد كاظم45561621522076045
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيتبارك فرج مشيتر عايز45571621522064013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيزهراء عبد الحافظ عباس زباري45581621522089017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمؤمل محمد عوفي علي45591621511019145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن علي حسين دخيل45602221411034086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايالف وائل محمد صادق عبد العباس45611621424007006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية غزة للبناتاحيائياالء وحيد بشير كامل45621621422034005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيحوراء حيدر جاسب هندي45631621524002011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0068.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيباقر سعيد هادي ريحان45641621511048022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيافراح عمار رحيم خضر45651621422081004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة410.0068.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب جبار حمود عاتي45661621424026027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياثير رافد خيري جاسب45671621511020003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية االهلة للبناتتطبيقيندى نايف علي سدخان45681621522104042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة409.0068.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء كاظم صالح مزعل45691621524024020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0068.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن جهاد عبد هللا جالب45701621411001024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0068.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور مصطفى حسين احمد45711621526002086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة408.0068.00اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيانوار عبد الكريم محمد يسر45721621522102003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية العشار للبناتاحيائيهاجر عبد الجليل محمد عبد الجليل45731621422053143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيمرتضى عواد فلقوص عطيه45741621511086019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيرباب سعود رجه عكيلي45751621524047004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة407.0067.83ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيزهراء عامر جبار خلف45761621524041007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة407.0067.83اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيأحمد عبد الرسول عبود حبيب45771621511043008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0067.67الخارجياتاحيائيزهراء حسن صالح خرس45781621428050203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0067.67ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب ابراهيم حمد حمود45791621422097020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0067.67اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه ناظم جبر خلف45801621522014046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيعلياء حسين محمد عبد الحسين45812221422083197

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الخيرات للبناتتطبيقيورده فالح خريبط عبد الجليل45821621522010019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن درويش عبيد45831621422091018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور ابراهيم فليح محارب45841621422017032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيسجى بليغ شاكر عبد الرزاق45851621524018017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء عدنان دحام عبوس45861621522069023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيدعاء رياض ابراهيم خليل45871621522089011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيغفران كريم جري يعقوب45881621522082010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة403.0067.17الخارجياتاحيائيسجى مصطفى عبدالوهاب طاهر45891621428050285

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيبتول شفيع مرتضى عوده45901621522102004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهدى ناجي عزيز بحر45911621422071123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى هشام ناصر قاسم45921621511047058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية ابن قيس الهاللي للبنينتطبيقيثجيل ناصر دخيل كاظم45931621511086002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمجتبى كامل ثجيل مهدي45941621513070018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة401.0066.83ثانوية النهضة للبناتاحيائيازل ماجد جميل ياسر45952221422034006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة401.0066.83للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيفاطمة مشتاق حزام جبر45961621522013039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيضحى كريم داخل فليح45971621522049039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة400.0066.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزينب منذر حسن هادي45981621524028023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة399.0066.50ثانوية الكرار للبناتاحيائيحوراء عبد الرحمن خلف عباس45991621422088009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة صالح خضير رمضان46001621222076058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية المتنبي للبنينادبيمهدي جودة ناصر رسن46011621211006088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة451.0075.17اعدادية الهارثة للبناتادبينور الهدى ماجد لطيف رسن46021621222021055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيضحى محسن يوسف عبد الرضا46031621222009025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن جواد كاظم عباس46041621515016079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيسيف جاسم مهدي شيخان46051621211044004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقينجوى نجم عبادي جابر4606162052201012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيفاضل حميد فالح مران46071621515007244

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيرقيه عبد الرضا عبد القادر علوان46081621522089014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي زكي مطر علي46091621211038034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0064.33ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيالحسن عباس كاظم غنيم46101621213053001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة382.0063.67اعدادية الشنقيطي للبناتادبيايمان علي احمد علي46111621222035014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيسجاد احمد صبار دفتر46121621215006010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة377.0062.83اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء يوسف يعقوب محمد46131621222042050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة376.0062.67الخارجياتادبيسجى رمضان علي عباس46142221228050368

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد جبار حميد خضر46151621211035037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة375.0062.50اعدادية شط العرب للبنينادبيسجاد عبد الحميد عبد الحسين عباس46161621211034028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2373.0062.17الخارجيات ادبيهدى سلمان عاتي كباشي46171621228051593

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيبتول رحمن برتو خضير46181621222081005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزينب حازم مجيد نعمه46191621222102036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيجنات حيدر حسين شرهان46201621222090025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد عبد الحي ليلو عبد الحسين46212521211021132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي هالل خريبط مكطوف46221621211037031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية الحمد للبنينادبيمحمد حيدر ابراهيم جعفر46231621211051070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمينا ناظم عباس فرج46241621222036077
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0088.33اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقياسامة زيد خلف محمد46251621511039004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية الفواطم للبناتادبيساره رائد حسن سلمان46261621222017032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0085.17االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيدالل سامي زمزير خليوي46271621224021002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية االهلة للبناتادبينور جاسم مجيد عطيه46281621222104028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية العروبة للبناتادبيكوثر زياد عبد الحميد رمضان46291621222061045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه سمير مريعي عساف46301621222042087

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0082.50اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة كامل رشيد حسن46311621222091040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0082.33اعدادية الرسالة للبنينادبيعباس عبد الحسن يونس حسن46321621211013028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0082.33للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبينرجس فالح حسن رسن46331621222078012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية العقيدة للبناتادبيحسناء عبد الخالق سعيد موسى46341621222055016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0082.33ثانوية الرجاء للبناتادبيبنين مسلم سبتي شيال46351621222023005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0082.00ثانوية الزوراء للبناتادبينور حيدر علي سلمان46361621222025031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية البسمة للبناتادبيتبارك رعد عبد القادر سعدون46371621222080016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم كريم احمد جاسم46381621222012030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0081.67ثانوية الزوراء للبناتادبيليلى هيثم عبد االمير عبد الجبار46391621222025025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0081.50ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب فاضل حميد عطيه46401621222101007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0081.50اعدادية القرنة للبناتادبيهند اياد فيصل الزم46411621222005030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية ذو النورين للبنينادبيمؤمل عبد هللا شنان مهوس46421621211037035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائياالء ناصر سلمان سوادي46431621422051009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية البشرى للبناتادبيشيماء ضمير احمد خلف46441621222106007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية الثريا للبناتادبيبتول عادل ضرغام حبيب46451621222097004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0080.67الخارجياتادبينور الهدى هادي عبد هللا عواد46462221228050611

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيحميدة خير هللا فرحان شريح46471621222091015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمه حارث عبد الرحمن حبيب46481621222081033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0080.33اعدادية االبتسامة للبناتادبياطياف حمزة فرج حمزة46491621222076004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية االهلة للبناتادبيزهراء صبار جبر هيكل46501621222104005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0080.17ثانوية المبادئ للبناتادبيساره زهير كاظم شناوه46511621222022021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبنين اركان عبد الكريم حسين46521621222089009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية االبتسامة للبناتادبيهدى صباح عبد الصمد مصطفى46531621222076073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0079.33اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم حسن ابراهيم جياس46541621222012029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0079.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيامل سالم عبد الحسين علي46551621222049009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0079.00الخارجياتادبيزينب علي عبد الحسين عليوي46562921228050144

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمرتضى جبار عاصي شنيشل46571621211019130

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472.0078.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء جبار لفتة خضير46581621222091020
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية االبتسامة للبناتادبيخيرية بناي عزيز بناي46591621222076018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0078.33للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبينداء محمد طالب عبود46602821222041040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469.0078.17ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيتغريد هاني علي حسين46611621227008001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياطياف منذر دينار خزعل46621621222059006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.0078.00ثانوية الطموح للبناتادبيام البنين بشير ظاهر شري46631621222008005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466.0077.67ثانوية الثريا للبناتادبيرقيه فؤاد يوسف كاظم46641621222097009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465.0077.50ثانوية العلياء للبناتادبيزينب وصفي عبد الصاحب حسن46651621222052034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيزهراء نديم جعفر لطيف46661621222073008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيساهره فاضل خلف ابراهيم46671621222091030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463.0077.17اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر عدي حسين فليح46681621211006039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة462.0077.00اعدادية االندلس للبناتادبيفاتن اسماعيل خلف حسين46691621222015039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشهد منذر عبد الرزاق محي46701621222049062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية القنوت للبناتادبيزينب سعيد عباس عزال46711621222033009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0076.83ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسين سعد تركي جحيل46722921217002010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيهجران سعد وهيب حنيش46731621222091051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية سبأ للبناتادبينور حيدر سلمان عزيز46741621222019021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0076.67ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة جواد كاظم عبود46751621222090078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة460.0076.67اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزهراء صالح جابر ريكان46761621222102028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0072.50ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيزهراء باسل محسن عيكش46771621224014006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة413.0068.83الخارجياتتطبيقيرفيف عدنان محمود طه46781621528050189

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيسجى محمد خليل محمد46791621522049032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة404.0067.33اعدادية المعقل للبناتاحيائيحوراء يقظان طاهر مشهد46801621422014017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينمارق عبد الكريم عبد االمام علي4681162052176034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة399.0066.50اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزينب صالح حمزة عبد الرزاق46821621522069028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية الثريا للبناتتطبيقيدانه رحاب عبد المجيد عبد الحميد46831621522097018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية العقبة للبناتاحيائيدعاء جاسب كاظم عطوان46842221422012023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية العروبة للبناتادبينور الهدى محمود عبد ليلو46851621222061053

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء حسين عكاب يوسف46861621222085007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشهد صباح ثامر فلغوص46871621426002092

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة357.0059.50ثانوية المرفأ للبناتادبيبتول كامل جاسب جري46881621222039010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيمروة نزار سامي الزم46891621222087022

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء ناطق عبد الرحمن مسلم46901621222020029

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0077.33ثانوية العقيدة للبناتادبيهبه صالح مهدي سكاي46911621222055057

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية االهلة للبناتادبينور الهدى جاسب مجيد عيسى46921621222104027
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كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0075.83اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء وسام سمير جعفر46931621222094016

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0074.50ثانوية الماجدات للبناتادبيرانيا طعمه صبيح عبيد46941621222037008

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي احمد حنتوش خضير46951621513110044

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهاله عباس حمادي عبد الكريم46961621222060046

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0073.00ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيهاجر احسان شاوي محمد46971621522001012

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيزينب هليل عوده عواد46981621522026019

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيرواء مسلم جواد عبد هللا46991621224008001

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حسن علي حطاب47001621513047029

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد سعد عبد الكريم غياض47011621511010108

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0072.17ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيمريم محمود شاكر سوادي47021621524002034

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور الهدى محمد جاسم عبود47031621522051130

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين ميثم زناد عباس47041621513006023

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0070.33اعدادية االجيال للبنينادبيحيدر مرتضى قاسم جحيلي47051621211014020

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0070.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقياالء عادل عبد الجليل سالم47061621524010005

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0070.17اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبييونس يوسف طه ياسين47071621211035043

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعبد الرحمن امجد فوزي عبد القادر47081621513110035

كلية اآلداب/جامعة البصرة419.0069.83ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ناجي شرهان خنيفر47091621513013009

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعباس عدنان جاسم حمد47101621211045009

كلية اآلداب/جامعة البصرة417.0069.50ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيابرار سعد خلف خضير47111621524011002

كلية اآلداب/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقييوسف عبدهللا لطيف عبدهللا47121621511040102

كلية اآلداب/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية المعقل للبناتتطبيقينورا حسين حامد جابر47131621522014060

كلية اآلداب/جامعة البصرة406.0067.67اعداية التضحية للبنينتطبيقيمؤمل طعمه غافل يعقوب47141621511048148

كلية اآلداب/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور حسن حاسب مولى47151621526002082

كلية اآلداب/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الحمد للبنينادبيهاشم اسعد محمد عبد الرضا47161621211051087

كلية اآلداب/جامعة البصرة402.0067.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيحوراء رعد ديوان عوفي47171621522035022

كلية اآلداب/جامعة البصرة401.0066.83اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينبأ مصطفى عباس بدران47181621422043115

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0065.67اعدادية االندلس للبناتادبينبأ ناظم كاظم محسن47191621222015057

كلية اآلداب/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي رائد نوري رجب47201621411006015

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0064.83اعدادية االندلس للبناتادبيمنار عدي حفاتي رفش47211621222015055

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد علي زويد خلف47221621211024031

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0063.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد المجيد عبد الغفور47231621422012022

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية جرير للبناتاحيائيزينب باسم قاسم شبيب47241621422030005

كلية اآلداب/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيحسين كاظم عبد الحسن علي47251621411019008

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67الخارجياتادبيزينب يوسف بجاي مكطوف47261621228050779
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كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0062.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيزين العابدين سعد فاروق عبدالحسين47271621413022019

كلية اآلداب/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرسل هاني عبد هللا ظاهر4728162042200009

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزينب جهاد قاسم فاضل47291621222013017

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0062.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيبنين امين جاسم محمد47301621224062003

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0061.67اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبنين عباس فاضل عبد النبي47311621222049015

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب كاظم عبد الزهره جبار47321621222079022

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء سمعان بهجه سلمان47331621424005038

كلية اآلداب/جامعة البصرة367.0061.17ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتادبينهاية حارث عبد شبيب47341621224036008

كلية اآلداب/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية المعالي للبناتاحيائيزينب عقيل جبار علي47351621422018019

كلية اآلداب/جامعة البصرة364.0060.67ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين عبد الرزاق47361621422006009

كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية السبطين للبنينادبيحسن عبد النبي شايع حبيب47371621211016008

كلية اآلداب/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور الهدى صفاء خلف شايع47381621222041052

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيرضا محمد غياض عبد هللا47391621411037011

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0060.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب حسين علي حسون47401621426002121

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67ثانوية المرفأ للبناتاحيائيشهد ابو عبيدة ابو صباح احمد47411621422039029

كلية اآلداب/جامعة البصرة358.0059.67اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيفاطمه باقر ناصر محمد47421621422089045

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمصطفى باسم مزهر محمد47431621415002063

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمرتضى احمد دهيم محسن47441621211081197

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33ثانوية االلباب االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عليوي جاسم47451621424039004

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد رواد47462221411023025

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0059.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيدعاء ناطق شاكر عبد علي47471621422051050

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد حسن جاسم محمد47481621211061098

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية الرضوان للبنيناحيائييونس بشير جمعة الزم47491621411043055

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0059.17اعدادية البينة للبناتاحيائيالزهراء عدنان نجم منشد47501621422093001

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيجواد ريسان عبد الزهرة كركو4751162021050005

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيمرتضى علي محسن صيوان47521621415006012

كلية اآلداب/جامعة البصرة354.0059.00للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيفاطمه قاسم هادي حسن47531621422078014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة410.0068.33اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيياسين عالوي حسين علي47541621511062065

كلية علوم البحار/جامعة البصرة397.0066.17ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين ناقد خطار حبيب47551621515011046

كلية علوم البحار/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا أحمد شياع حسن47561621513021052

كلية علوم البحار/جامعة البصرة392.0065.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن عبد الكريم رزوقي عيدان47571621511011024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيزهراء حسين عطية محيسن47581621522024010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة389.0064.83ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيضحى موسى محسن عبيد47591621524062023

كلية علوم البحار/جامعة البصرة388.0064.67اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى فيصل شياع سالم47601621515007338
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل599.0099.83ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيميس عمار علي عبد الكريم47613121422009153

كلية طب الموصل/جامعة الموصل596.0099.33اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيتوما اسامه سعد هللا توما47621721411067005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.8899.31ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيناتاليا ليفون اكوب موسى47633321427007016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.6899.28ثانوية المتميزات االولىاحيائيصفا قصي مصطفى يونس47641721422004101

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.4099.23ثانوية المتميزين االولىاحيائيمحمد حسن عبد الكريم خلف47651721411022102

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.2099.20ثانوية المتميزين االولىاحيائيهشام ناظم ابراهيم حسن47661721411022139

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه اياد عبد االله يونس47671721422055004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائينادين مروان سالم عبد هللا47681721422055179

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0099.17ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسجى سعد عبد خليفه47693121427008036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0099.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد عبد محمد47701721411002025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0099.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحكم عبد الحكيم عبد الرحمن عبد47711721411008117

كلية طب الموصل/جامعة الموصل595.0099.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى مامون عبد الرزاق خليل47721721411017176

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.8899.15ثانوية المتميزات االولىاحيائيموده مروان عبد المالك ذنون47731721422004145

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.6899.11ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيهبه بالل صالح محمد47741721422083018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.6499.11ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيميمونه ماجد عبد الجبار عثمان47751721424024040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.6099.10ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائياحمد جاسم محمد فتحي47763321417007001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.2499.04ثانوية المتميزين االولىاحيائيعمار لؤي زهير بشير47771721411022090

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0499.01ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر عادل عبد47781721413013033

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيامل وعد محمد طاهر احمد47791721422081002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم صدام جاسم محمد47801721422081051

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيخالد عزيز خلف عمر47811721411096015

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيابراهيم نهاب خضر محمد47821721415001237

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيمها نامق حسن اسماعيل47831721425003021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائياوس هادي حسين خضر47843121415001017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية االخوة للبنيناحيائيابراهيم صديق ابراهيم احمد47851721411197002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد جاسم عبد حسين47861721411146005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيهاني فارس الياس ياسين47871721411109038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل594.0099.00ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى عمر محمد عبد47881721413013057

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.7698.96ثانوية المتميزات االولىاحيائيسدرة طالب عصام يحيى47891721422004089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.2498.87ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياماني عبد العزيز محمد مصطفى47901721424003008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.1298.85ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيرحمه جاسم محمد فتحي47913321427007003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيحبيب هاشم وهب محمد يونس47923021417043003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد مهند مؤيد حمادي47931721411024009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعالء عبد السالم نجم احمد47941721415002457
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيملك عبد هللا خليل احمد47951721424001036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيهند حسين عبد اللطيف حسين47961721422057193

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيصافيه فكرت مرعي اسماعيل47971721422065031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايالف حامد محمد احمد47981721422061040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83ثانوية المتميزين االولىاحيائيابراهيم مازن محمود فوزي عبد القادر47991721411022004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية عوينات للبنيناحيائيعبد هللا ثامر حماد هميان48001721411103026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية الرضواني للبنيناحيائيهشام مشعل هاشم نايف48011721411147104

كلية طب الموصل/جامعة الموصل593.0098.83اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيرامي رائد اسطيفو بحو48021721411067009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.8898.81ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعلي فخري ادريس محمد48031721413007035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.7698.79اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياسامه سليمان مطلك صالح48041721411011045

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.7298.79ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور حميد محمد كعود48051721424008074

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.6898.78ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز فالح عبد الحافظ عزيز48061721413013027

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.6498.77ثانوية المتميزين االولىاحيائيساري عبد هللا مؤيد حسين48071721411022049

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.1298.69ثانوية المتميزات االولىاحيائيدعاء صالح الدين محمود عبد هللا48081721422004040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأنس احمد محمد سليمان48091721411008005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية الفراتين للبناتاحيائيشرفة ابراهيم محمد صابر علي48101721422036068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية ابن سينا االهلية للبنيناحيائيمثنى عدي غانم سعيد48111721413021004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية المتميزين االولىاحيائيعثمان احمد عبد االله طه48121721411022077

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمأمون احمد طيبان احمد48131721411008298

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد محمود محمد عكلة48141721411013007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى قتيبه سلمان محمد48151721422049051

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيفهد زهير صالح جبيل48161721411050083

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيامل زياد طارق عبد القادر48171721424011018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0098.67ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيدينا خليل بركات خلف48183321422003015

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.7698.63ثانوية المتميزات االولىاحيائيآيه محمد صالح سليمان48191721422004012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.7298.62االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد صبحي صالح48201721411008186

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.7298.62االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد خالد محمد غزال جرجيس48211721411008314

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.5698.59ثانوية المتميزين االولىاحيائيأيسر بشار عزيز محمود48221721411022002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.2098.53ثانوية المتميزين االولىاحيائيبسمل نبيل حامد خضر48231721411022028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.1298.52ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيإيالف محمد زهير شاكر48241721424003004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل689.0098.50اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا مؤيد عمر محمد امين48252021422106028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل689.0098.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيشاجوان هوشيار محمود محمد48262021422084113

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية دمشق للبنيناحيائيابو بكر عبد الحكيم محمد صالح موسى48271721411146003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيعائشه معن سالم عبد هللا48281721422057131
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفيه حارث عبد العزيز علوان48293121422009105

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد عامر علي اكبر عبد القادر48301721411113040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمها رضوان سعيد احمد48311721422055173

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمروان عبد الملك محمد سلمان48321721413013051

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيخير الدين نوفل محسن حسن48331721411008127

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.6898.45اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيشيروان ديار عثمان قادر48342021411001099

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.3698.39ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن هاشم عبد امين48351721413003004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.3298.39اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى فالح حسن حامد48361721422054064

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.2898.38ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ هايس محمد محمود48371721424013106

كلية طب الموصل/جامعة الموصل688.0098.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسنور نوري سعيد محمد48382021422099054

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0098.33ثانوية موطلو للبناتاحيائيعائشه علي احسان علي48392021422075029

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0098.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيضحى عالء الدين كاظم عبد هللا48402021424013020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0098.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن صفوان ابراهيم عبد الجواد48411721411008183

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0098.33مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيااحيائيبكر ياسر عبد السالم عزيز48423021417039001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل590.0098.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيابتسام جاسم علي عبدهللا48431721422054017

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0098.00ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيريان هفال الياس خدر48441721417013030

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0098.00ثانوية االخوة للبناتاحيائيماريا صالح الدين احمد عبد هللا48451721422104040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية اشور للبنيناحيائييوسف امجد بهنام عبوش48461721411138047

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعلياء حسين خلف محيسن48473121427008043

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنة صدام صباح عبد الرزاق48481721422080009

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصفا حامد محمد احمد48491721426001352

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهبة ريان محمد خيري سليمان48501721422002300

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعايد رضوان سالم ظاهر48511721411008170

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيحواء محمود شكري محمود48521721422063015

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك رعد جالل محمد48531721422055038

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيايالف جسام خليل عيسى48541721427004004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم حسين48551721422055111

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية الحوراء للبناتاحيائينرجس حميد عبدال حسين48561721422007117

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية زمار للبناتاحيائياسراء شكري محمد نصر هللا48571721422030006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.9697.83ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائينبأ صباح سمو سعيد48583321427007018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.7697.79اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسنا عبد هللا طارق غريب48591721422061148

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعال مروان احمد محمود48601721422055139

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء سمكو مصطفى حميد48611721426001343

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمة خليل جاسم محمد48621721422032126
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائياالء علي عبدهللا سلطان48631721422002034

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشدن صدام محمد حميد48641721422061150

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد هللا يعقوب محمد يعقوب48651721411110034

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية زمار للبنيناحيائيعلي حسين عيدان عبد هللا48661721411095073

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67ثانوية المتميزات االولىاحيائيزهراء عماد عبدهللا نجم48671721422004068

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمنى ضياء الدين خزعل بللو48681721422036098

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحواء محمد ذنون احمد48691721422055051

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.0097.67ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيآمنه احمد دحام هادي48701721424006001

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.9297.65اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحيدر عدنان قاسم اسماعيل48711721411011077

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.7697.63اعدادية االندلس للبناتاحيائيفرح صهيب محمد داود48721721422054199

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.1297.52ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحيق مهند عزو مجيد48731721422004049

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0497.51ثانوية المتميزات االولىاحيائيمي عامر عبدهللا فتحي48741721422004147

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم عامر هاشم حسين48751721422056130

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرند اسامه محمود احمد48761721426001385

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية المربد للبناتاحيائيرحمه فراس عالءالدين خضر48771721422058038

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر محمد امين عبوش48781721415001233

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيبراء صباح حسن يونس48791721424016004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمريم يزن سالم علي48801721422051113

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية اليمن للبناتاحيائيبلسم احمد صبري حسن48811721422008037

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عثمان ذنون احميد48821721422057151

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم فالح محمود ابراهيم48831721422055161

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشذى سالم خضر صالح48841721422048065

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه عبد العزيز زوبع منصور48851721422055137

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبراء سالم محمد خلف48861721422056029

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيصالح محمد عبد العزيز محمود48871721411017065

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية المربد للبناتاحيائيطيبه عالء سهام عبدالرحمن48881721422058072

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائييونس هليل صالح شاهين48891721411013073

كلية طب االسنان/جامعة الموصل585.0097.50ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيفادي رعد بولص قرياقوز4890172041228030

كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.9697.49االعدادية الشرقية للبنيناحيائييمان عمار عبد السالم مصطفى48911721411008445

كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.8897.48ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه قصي عبد المناف توفيق48921721424021005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.6497.44اعدادية حمص للبناتاحيائيفاطمه حسن عيسى حسن48931721422069073

كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية زمار للبناتاحيائيردينه صالح محمود صالح48941721422030043

كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.0097.33اعدادية العراق االهلية للبنيناحيائيمصطفى طه حسن طه48951721413001007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمصطفى ليث عبد النافع عزيز48963121415001123
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية القوش للبناتاحيائياورنينا يوسف ياقو يوخنا48971721422027001

كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائينورا حازم سليمان حسن48983321427014038

كلية طب االسنان/جامعة الموصل584.0097.33اعدادية الحود للبنيناحيائيندى نهل احمد سليمان48991721421040016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد القادر سعيد49001721413013052

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب سعد ذنون علي49011721422054128

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية المكوك للبنيناحيائيانمار فتاح يونس عيسى49021721411051012

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية بحزاني للبنيناحيائيأنس نواف خلف خدر49031721411058001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية الشافعي للبنيناحيائيلقمان احمد لقمان احمد49041721411135055

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيعلي عامر خضر يونس49051721411195006

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية زينب للبناتاحيائيديما صفوان عبد المنعم حميد49061721422053048

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرفل ريان صبحي يونس49071721424003020

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيتقوى احمد حسام الدين احمد49081721422008041

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائياماني صالح عويد عبود49091721422056009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه ياسر وليد علي49101721422055132

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور ثامر محمد عزيز49111721424012022

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية سارة للبناتاحيائيشهد نجيب عزو باهي49121721422019055

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيذكرى عزيز سرحان عطو49131721422005030

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف معاذ مصطفى سليمان49141721411023137

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيرافي ناصر يوحنا رفو49151721411067008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.8097.80ثانوية المتميزات االولىاحيائيسجى محمد فاضل حمدي49161721422004088

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.4497.74اعدادية االندلس للبناتاحيائيملك زياد سعد الدين عطا49171721422054232

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.2897.71ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينقاء سعد جاسم محمد49181721424013108

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.2097.70ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعائشه هاشم احمد ابراهيم49191721424011094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0497.67ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيزينب احمد عز الدين عزيز49203321427007007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا علي فاضل محمد49211721411028054

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبة نبراس غانم عيدان49221721424008056

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نشوان عبد هللا محمد49231721415002461

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية الصديق للبنيناحيائيبشر عبد اللطيف عبد القادر بالل49241721411028001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67اعددية الفاو للبناتاحيائيمالك احمد توفيق عباس49251721422006128

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد حسن سعدون عبد هللا49261721411008024

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسوريان سليمان خليل عتو49271721411058039

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد عدنان غانم يوسف49281721411012077

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرما محمد صالح علي اكبر49291721422056058

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايمان احمد طاهر مجيد49301721422067017
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية مؤتة للبناتاحيائيمنار سمير صبحي ناصر49311721422068081

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0097.67اعدادية الصدر للبنيناحيائيرضا حسين محمد حسن49322021411006029

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.8897.65اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل خالد محمد جاسم49331721426001386

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.8897.65ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم خليل ابراهيم49341721424013026

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.8097.63اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد محمد غزال عواد49351721411023010

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.6497.61ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيرويده امجد سليمان حسين49361721424010016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.2897.55اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم هادي جرجيس عبد هللا49371721422054227

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيهدى احمد جمال الدين حمزه49381721422063067

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر محمود هندي49391721424001024

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50اعددية الفاو للبناتاحيائيرحمه حسن علي محمد49401721422006061

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد صباح عبد الرحمن عيسى49413121417008042

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائييقين ناثر سالم امين49421721422055212

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50ثانوية الحوراء للبناتاحيائيخديجه حسين عبد هللا قنبر49431721422007028

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيموده رافع علي ابراهيم49441721422002258

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائيرونق رضوان عبد الوهاب عبد هللا49451721422002120

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية زينب للبناتاحيائيساره ناصر محمود جاسم49461721422053079

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية القيارة للبناتاحيائينور خلف احمد حبيب49471721422013092

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.3697.39ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمعتز بهيج محمد حسام الدين بهجت49481721413013059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.1297.35ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيزيد ذنون حسن علي49491721411192004

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسحاب زينل محمد ويس49501721422007063

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره عبد الكريم علي خليف49511721424013057

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.0097.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور محمد وعد هللا محمد49521721426001347

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.0097.33اعدادية االندلس للبناتاحيائينوران نصير مصعب رشيد49531721422054269

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.0097.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمنيف مصطفى ابراهيم خضر49543021417041059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل584.0097.33ثانوية سنوني المختلطةاحيائياحالم موسى علي خدر49551721427010002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.0094.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهر عبد العظيم عبد هللا ياسين49561721522054013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0086.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيطه عدنان عبد الوهاب عبد الرحمن49571721511008032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل512.0085.33ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيرحمه يقضان عبد هللا بكر49581721524003002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل511.0085.17اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيتقى احمد هاشم اسماعيل49591721522055014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر عبد القادر محمود49603121511008027

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية االندلس للبناتتطبيقيهيد احمد داود جاسم49611721522054042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيالنه موفق ظافر حسب هللا49621321522024026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب عبد الناصر جاسم محمد49631721522057014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيسارة احمد محي الدين توفيق49641721522061039
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية تلكيف للبنينتطبيقيمردان عبد هللا حبيب علي49651721511080018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل485.0080.83ثانوية الشورة للبنينتطبيقيمحمد محسن علي منصور49661721511033007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0080.67ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزينتطبيقييحيى محمد فوزي احمد49673321517007004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0080.33ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيبشير بشار خالد بشير49683121511008015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل481.0080.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيذنون سالم ذنون يونس49691721511008023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0080.00ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد صالح شريف صالح49701721513017007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0079.67ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيعلي فارس عبد المجيد عبد الحميد49713121517009007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية التحرير للبناتتطبيقيقنوان عمار ياسين طه49721721522063015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيابراهيم بشار توفيق ابراهيم49731721511017001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0079.50اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد سعد فيصل محمد49741721511134068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0079.33ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيأوس عزيز جاسم احمد49751721511152002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد هللا سليمان سالم محمد49761721511012039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل475.0079.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأمنيه عصام مال هللا خليل49771721522054002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيبالل احمد يونس محمد49781721511026027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0079.00ثانوية بحركة للبنينتطبيقييوسف احمد هاشم صبري49793121511010025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0079.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيمؤمن محمد عبد الهادي عبد السالم49803321511001026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل473.0078.83ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ياسر سالم محمود49811721513024007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيحسين نامق جار هللا ناصر49821721511063003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل470.0078.33االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر عبد القادر يوسف عواد49831721511008062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيهمام ثروت نجم عبد هللا49843321517014012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية حمص للبناتتطبيقيسدره فواز حامد صادق49851721522069010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقياحمد عمار محمد ياسين49863121511008004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية الشورة للبنينتطبيقيعبد الحافظ علي حسين حميد49871721511033005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل465.0077.50اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيانس عبد الكريم احميد خلف49881721511026023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0076.00ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيابراهيم نزار علي عبد هللا49891721513013002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل554.7292.45ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييونس ياسر مال هللا عزيز49901721413013068

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيسجى زياد محي الدين قاسم49911721522055027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزهراء نوفل احمد نوري49921721522061037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشامية اسماعيل شعبو سليمان49933321427004037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل479.2079.87ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسام فراس حسام حسين49941721411022036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل440.0073.33ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيعلي عزيز جاسم احمد49951721511152012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية بازوايا للبنينتطبيقينور ناطق جار هللا ناصر49961721511063025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية عين سفني للبنينتطبيقينور صباح عبد بشو بطرس49971721511093024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيكرار عباس يوسف بشير49981721511063015
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قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية العراق االهلية للبنينتطبيقياحمد فارس حكمت محمد سعيد49991721513001001

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن ابراهيم شريف50001721511012060

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل372.0062.00ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقياشرف ستار خالد داود50011421513021004

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية القوش للبناتتطبيقيالينا نمرود صليوا ايليشا50021721522027002

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزينه جاسم محمد عبد هللا50031721522008019

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل417.0069.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى زياد حسين حمود50041721511008091

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل530.0088.33ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيمحمد وطبان عبد الستار محمد50051721513022004

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية القيارة للبنينتطبيقياحمد قيس عبد يوسف50061721511042002

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل523.0087.17اعدادية الراية للبنينتطبيقيخليل محمد حسن حميد50071721511025020

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل521.0086.83ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقيعائشة هشام عبد الكريم صالح50083121522015007

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل516.0086.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرانيه عبد هللا محمد حسين50091721522054010

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل537.0089.50اعدادية زينب للبناتتطبيقيعائشه نافع محمد عبد هللا50101721522053017

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل532.0088.67اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيسيف سعد وعد هللا الياس50111721511134030

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمحمود محمد اسماعيل احمد50121721511104031

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم عبد هللا محمد حسين50131721522054028

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمحمد جمعة حسن نزال50141721511104027

كلية العلوم/جامعة الموصل549.0091.50ثانوية قره تبه عرب للبنيناحيائيريام ابراهيم محمود محمد50151721421207004

كلية العلوم/جامعة الموصل541.0090.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيانفال محمد خيري شاكر50161721422002040

كلية العلوم/جامعة الموصل538.0089.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد قصى محمود عبد الرحمن50171721411011028

كلية العلوم/جامعة الموصل530.0088.33اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي عمار عبد المنعم محمود50181721411027048

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0087.83اعدادية حمص للبناتاحيائيطيبه ربيع زكي جاسم50191721422069067

كلية العلوم/جامعة الموصل521.0086.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيباسمة مزاحم نجم عبد هللا50201721422054047

كلية العلوم/جامعة الموصل520.0086.67اعدادية الشهاب للبنيناحيائيايهم طالل عائد كاوي50211721411134023

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة وسام حازم ياسين50221721422061025

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر اياد عبد القادر عبد الرحمن50231721422055197

كلية العلوم/جامعة الموصل517.0086.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى محمد صالح ادهم جاسم50241721411008393

كلية العلوم/جامعة الموصل515.0085.83اعدادية قرطبة للبناتاحيائينرجس مقداد عباس يوسف50251721422002278

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0085.33ثانوية القادسية للبناتاحيائيتقوى مزاحم عبود صالح50261721422066012

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية حمص للبناتاحيائيزهراء عبد المنعم محمد محمود50271721422069050

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد رغيد خالد محمد عيد50281721411011188

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0085.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيراما مؤيد كوركيس بطرس50291721422020025

كلية العلوم/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور عبد المنعم اسماعيل يونس50301721422003160

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه عمر سالم يونس50311721422054180

كلية العلوم/جامعة الموصل508.0084.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدالل لقمان ابراهيم خليل50321721422055057
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كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيدالل محمد  صديق قادر50333321427014007

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0084.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرفل خليل ابراهيم محمد امين50341721422061095

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمهند بشار حمد سيدو50353321417003069

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17االعدادية الغربية للبنيناحيائيالمقداد محمد محمود احمد50361721411007033

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد العزيز زياد خلف حميد50371721411011110

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية الثورةللبناتاحيائيميمنة محمد حيدر علي50381721422047066

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيندى سعود ذياب حسن50391721422002275

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية حمص للبناتاحيائيأمنة يوسف عبد هللا ياسين50401721422069002

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0083.83اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائينور عامر حازم محسن50411721422059055

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينبأ عزام عبد القادر يحيى50421721426001361

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيدالل عبد الحق عبد القادر طه50431721424013034

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرحمة قحطان سليم محمد علي50441721422059015

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17اعددية الفاو للبناتاحيائيعائشه نافع احمد حيدر50451721422006105

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرنا محمد حسين علو50461721422048045

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0083.00اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد محمد علي غريب50471721411021004

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية حمص للبناتاحيائيشروق محمد خير الدين مصطفى50481721422069062

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيهاجر ريان محمد نوري احمد50491721424021041

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0082.50اعدادية الشهاب للبنيناحيائييوسف هيثم محمود محمد50501721411134138

كلية العلوم/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسمر طه حميد حسين50511721422045104

كلية العلوم/جامعة الموصل494.0082.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم انس عبد االله محمود50521721422054212

كلية العلوم/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائينور عباس بكر سليمان50533321427008054

كلية العلوم/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية خورسيباط للبنيناحيائيايمن محمد  صالح عبو سليمان50541721411209004

كلية العلوم/جامعة الموصل491.0081.83ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيداليا رائد طه محمود50551721424018015

كلية العلوم/جامعة الموصل488.0081.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور ضياء محمد علي50561721424003050

كلية العلوم/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيكرم احمد موفق جاسم50571721422057144

كلية العلوم/جامعة الموصل487.0081.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا منذر فتحي زيدان50581721411011132

كلية العلوم/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيازهار عصام عبد القادر احمد50591721422042005

كلية العلوم/جامعة الموصل485.0080.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر احمد صالح احمد50601721422055196

كلية العلوم/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيناهدة وعد حامد جرجيس50611721422055180

كلية العلوم/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائياسماء جار هللا حمدي احمد50623321422002006

كلية العلوم/جامعة الموصل479.0079.83ايسر- الخارجيات تطبيقيمياده محمد علي حسين50631721528060082

كلية العلوم/جامعة الموصل478.0079.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء رضوان عز الدين صالح50641721422008085

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0079.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن اسماعيل جاسم محمد50651721411008174

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0079.17ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيطيبة حسين علي احمد50661721424013072
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كلية العلوم/جامعة الموصل472.0078.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيوداد عبد الرحمن رشيد خلف50671721422054280

كلية العلوم/جامعة الموصل471.0078.50ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيزهره ابراهيم حسين بلو50681721422028011

كلية العلوم/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيانتصار ابراهيم حمادي عطا هللا50691721422064015

كلية العلوم/جامعة الموصل471.0078.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوالء شيت شاكر جاسم50701721426001357

كلية العلوم/جامعة الموصل465.0077.50ثانوية الفراتين للبناتاحيائيصهباء ياسين عبيد ناصر50711721422036072

كلية العلوم/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيمحمد باقر كاظم حسين زين العابدين50721721511164025

كلية العلوم/جامعة الموصل441.0073.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد محسن علوان شاهر50731721511005063

كلية العلوم/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقييحيى قاسم يوسف حمدي50741721511009044

كلية العلوم/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية خزنة للبنينتطبيقيحسين علي جعفر رضا5075172051066004

كلية العلوم/جامعة الموصل396.0066.00ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحسن عبد السالم شريف غريب50761721511063018

كلية العلوم/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييونس اكرم يونس هادي50771721511017131

كلية العلوم/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيبكر ضياء الدين بكر حسين50781721511011011

كلية العلوم/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمصطفى مثنى علي حسين50791721511135058

كلية العلوم/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيايوب طالب طاهر ذنون50801721511135011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهبه حسان عبد هللا سلطان50811721424003054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية المحمرة للبناتاحيائيأالء نهاد محمود حسين50821721422023003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمة ياسر عامر حمدي50831721422061083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيميار سامر محمود جاسم50841721422008143

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد رفعت محمد طاهر يونس50851721411110056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل406.0067.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيذنون شامل ذنون حامد50861721411011081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل395.0065.83ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيبشير كمال محمد صادق50873321417014033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية المتميزين االولىاحيائيعبد هللا احمد سعدون خضر50881721411022067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيبالل بشار هشام عبد القادر50891721411017032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيابراهيم داود سلمان جلوب50901421411003001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل386.0064.33ثانوية المنار االهلية المختلطةتطبيقيزيد مهند غانم صالح50913321517014005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيدنيا جالل امين خلف50923321427015007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية تل عدس للبنيناحيائيايسر محمود ابراهيم سليمان50931721411089004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسرى رافع ذنون عون50941721422061139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيانتصار منهل فتحي حسن50951721426001049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيصهباء محمود حامد عبد هللا50961721422071049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيايه طالل محمد عبد هللا50971721424024005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية ربيعة المسائية المختلطةتطبيقيفرحان بطاح شالل نايف50981721515009002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيامنيه ناصر انس يونس50991721522055009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامال احمد سالم غانم51001721426001034
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآمال احمد علي محمد51011721422003014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية صفية للبناتاحيائيسندس نجم عبد هللا حسن51021721422062027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل362.0060.33للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيطاهر غائب طاهر عبدو51033321411002021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمار حسين اسماعيل حسو51041721411023079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد محمد ذنون مرعي5105172051028014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيياسر عمار جمال خليل51061721411023129

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمروان سالم سعدو علي51071721411001065

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيابراهيم جاسم الياس حسين51081721411066001

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية جواهر العلم االهلية للبناتاحيائيمالك زياد طارق هادي51091721424025006

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه احمد زهير عبد العزيز51101721422055124

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل369.0061.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور نجم عبد هللا قادر51111721422065041

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية عين سفني للبناتاحيائيايه يونس اسماعيل عبد هللا51121721422029010

كلية الحقوق/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنة محمد صالح عبد هللا51131721422080010

كلية الحقوق/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية النبراس األهلية للبنيناحيائياحمد محمد صديق محمد5114172041154001

كلية الحقوق/جامعة الموصل458.0076.33اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسن محمد حسين يونس51151721411164018

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية القيارة للبناتادبياسراء مخلف امديد محمد51161721222013002

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0075.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد عبد الرحمن عبد هللا محمد51171721411008143

كلية الحقوق/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية االمين للبنينادبيزيد بشار عاصي ذنون51181721211019007

كلية الحقوق/جامعة الموصل452.0075.33ثانوية فايدة للبنينادبيايمان رمضان محمود احمد51191721221091005

كلية الحقوق/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد صالح احمد مديد51201721415002337

كلية الحقوق/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية سارية للبنينادبيعضيد عبد هالل حسن51211721211018041

كلية الحقوق/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة احمد عباس علي51221721422061018

كلية الحقوق/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية ابي تمام للبنينادبياحمد هيثم عبد هللا ياسين51231721211010005

كلية الحقوق/جامعة الموصل444.0074.00ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيمحمد صالح خضر ابراهيم51241721215015103

كلية الحقوق/جامعة الموصل444.0074.00اعدادية القيارة للبنينادبياحمد علي صالح احمد51251721211042003

كلية الحقوق/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية االمل للبناتادبيفرح احمد حمدان محمد51263121222011015

كلية الحقوق/جامعة الموصل440.0073.33ايسر- الخارجيات ادبيجهان محمود عاكوب عبد51271721228060096

كلية الحقوق/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية االندلس للبناتادبيمريم خالد سليمان عبد51281721222054024

كلية الحقوق/جامعة الموصل440.0073.33اعدادية النيل للبنينادبيمحمد باسل رشدي زكي51291721211027059

كلية الحقوق/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية ابو خشب للبنينادبيشايع حمود رشيد شغيل51301721211084004

كلية الحقوق/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيديار عمار ابراهيم اسماعيل51311721222080014

كلية الحقوق/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيبالل رمضان طه عثمان51323321217001003

كلية الحقوق/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية الرضواني للبنينادبيعلي ذنون يونس محمود51331721211147066

كلية الحقوق/جامعة الموصل432.0072.00ثانوية ابو خشب للبنينادبيعلي محمد وسمي غيث51341721211084008
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كلية الحقوق/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية الحود فوقاني للبنينادبييونس ياسين احمد داود51351721211041014

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية سنوني المختلطةادبيقوال الياس ابراهيم حسين51361721217010019

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية كنجان للبناتادبيداليا سعد خضر حسن51373121222010003

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية سارية للبنينادبيغزوان فاضل عباس ساعد51381721211018051

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0071.67ثانوية المصطفى للبنينادبيوليد خالد حسن علي51391721211075037

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0071.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيزيدان غسان محسن حسون51401721211005024

كلية الحقوق/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيتقى زياد طارق حميد51411721226002012

كلية الحقوق/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد خالد احمد ابراهيم51421721211011003

كلية الحقوق/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية سارية للبنينادبيمحمد ثائر شعبان محمد51431721211018056

كلية الحقوق/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية الراية للبنينادبيوليد عثمان رمضان محمد51441721211025080

كلية الحقوق/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية سارية للبنينادبيعمر محمد زيدان خلف51451721211018048

كلية الحقوق/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية االمجاد للبنينادبياوس شكري محمود خليل51461721211026011

كلية الحقوق/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الزهور للبنينادبيجعفر مضر عبد الغني فتحي51471721211015008

كلية الحقوق/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيخير الدين علي صالح فتحي51481721211117005

كلية الحقوق/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية امام غربي للبنينادبياسامه خالد خضر احمد51491721211046003

كلية الحقوق/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي حيدر ابراهيم جاسم51501721211133018

كلية الحقوق/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد عبد الكريم عبد الرحمن عبد هللا51511721211020037

كلية الحقوق/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية النيل للبنينادبيمحمد زيد محمد طاهر اسماعيل51521721211027061

كلية الحقوق/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية البعاج للبنينادبيعماد عباس سليمان محمد51531721211045067

كلية الحقوق/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد علي رمضان نزال51541721211080032

كلية الحقوق/جامعة الموصل424.0070.67ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيفاطمه عمار حسين علي51553321227001008

كلية الحقوق/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد حمد محمود محمد رشاد51561721211147002

كلية الحقوق/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية الشهاب للبنينادبيحسين احمد محمد مجيد51571721211134019

كلية الحقوق/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيفجر حرب عصام توفيق51581721224008006

كلية الحقوق/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية االخوة للبناتادبيشيرين ادريس درويش عمر51591721222104011

كلية الحقوق/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرؤى حسين محمد علي محمد51601721222001013

كلية الحقوق/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية حمام العليل للبنينادبياحمد نجم عبد هللا ابراهيم51611721211032005

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية قرة قوش للبنينادبيابراهيم يونس سليمان عبد هللا51621721211067001

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية االمين للبنينادبيمؤمن بكر سالم داؤد51631721211019023

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيسحر زياد محسن عبد الحميد51641721222072026

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية االمجاد للبنينادبيراشد محمود احمد عواد51651721211026020

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية سارية للبنينادبيحسن ابراهيم حسن عبد هللا51661721211018021

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيشهاب الدين محمد هادي احمد51671721211005032

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيايالف صدام عبد الغني شوقي51682721522055008
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كلية التمريض/جامعة الموصل571.0095.17اعدادية ربيعة للبنيناحيائيخالد بنيان خالد محمد51691721411104015

كلية التمريض/جامعة الموصل570.0095.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيداود عبد داود ياسين51701721411008128

كلية التمريض/جامعة الموصل570.0095.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائيوسيم دلشاد حسن الياس51711721411058069

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائينزار محمد حبيب حسين51721721411003159

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيفؤاد خالد احمد خلف51731721411098019

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسن عز الدين ياسين أبا بكر51741721411057008

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيغازي طه علي محمد51751721413005008

كلية التمريض/جامعة الموصل569.0094.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيازاد شكر خليل سلو51763321417003005

كلية التمريض/جامعة الموصل568.3294.72ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيهاشم اياد هاشم ناصر51771721411192011

كلية التمريض/جامعة الموصل568.0094.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيحذيفه محمد عبد الباسط احمد51783121411007004

كلية التمريض/جامعة الموصل567.8094.63ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمتي ريان عزيز ناصر51793321417007011

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيامير فاضل عباس مرعي51801721411066010

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيعطو بركات كجو عتو51813321411002026

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره مزاحم خضر محمود51821721422055108

كلية التمريض/جامعة الموصل567.0094.50ثانوية حضر موت للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن عطيه حميد51831821411028003

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمران حردان حسن عبد هللا51841721411008281

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمد احمد جمعة محمود51851721411086027

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00ثانوية ابي ماريه للبنيناحيائيمحمود ياسر احمد ياسين51861721411109035

كلية التمريض/جامعة الموصل563.0093.83ثانوية االخوة للبنيناحيائيمصطفى دين دار صديق ابراهيم51871721411197035

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0093.67ثانوية االخوة للبنيناحيائيمصطفى علي عمر صالح51881721411197036

كلية التمريض/جامعة الموصل557.0092.83ثانوية بهار المختلطةاحيائيسجى اسماعيل عباس معمي51893321427012003

كلية التمريض/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر نصير غانم عبد هللا51901721422055203

كلية التمريض/جامعة الموصل551.0091.83ثانوية االخوة للبناتاحيائيزينه ادريس عبد القادر صالح51911721422104030

كلية التمريض/جامعة الموصل551.0091.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه عبد الخالق حسن سلطان51921721422041104

كلية التمريض/جامعة الموصل548.0091.33اعدادية الزهور للبناتاحيائياماني جهاد مطر عبد51931721422057020

كلية التمريض/جامعة الموصل548.0091.33ثانوية تل واعي للبنيناحيائيغفران مصطفى يوسف سلوم51941721421034019

كلية التمريض/جامعة الموصل547.0091.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيهاجر مهدي صالح احمد51951721422002298

كلية التمريض/جامعة الموصل546.0091.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمروة بشار محمود سعيد51961721422042134

كلية التمريض/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية سومر للبناتاحيائيمنار صدام رمزي خضر51971721422079080

كلية التمريض/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء إبراهيم فرمان امه خان51982021422032035

كلية التمريض/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائيصفا عدنان محمد عبد هللا51991721422091017

كلية التمريض/جامعة الموصل545.0090.83ثانوية منارة شبك للبناتاحيائينشوه عماد عون خضر52001721422040043

كلية التمريض/جامعة الموصل545.0090.83اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياية صدام احمد حمد52011821422057029

كلية التمريض/جامعة الموصل544.0090.67اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيندى عدنان جبر حمزه52021721422059053
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كلية التمريض/جامعة الموصل544.0090.67ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيخنساء مساعد محمد رشيد52031721424013032

كلية التمريض/جامعة الموصل544.0090.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشيخه صالح ذنون يونس52041721422055119

كلية التمريض/جامعة الموصل543.0090.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان هاشم حميد عبد هللا52051721422049086

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيوليد مخلف احمد يوسف52061721411001075

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل399.0066.50ثانوية كرمليس للبنيناحيائينور سالم متى صليوه52071721411069005

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيابي وليد سالم محمد52081721413018001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل393.0065.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي صباح منصور عسكر52091721411007099

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد غالب يحيى حميد52101721411015111

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية دار السالم للبنيناحيائينمير عبد الناصر حسام الدين فائق52111721411023126

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل389.0064.83اعدادية حمص للبناتاحيائيسراء رعد رشيد احمد52121721422069059

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد احمد صالح سليمان52131721411057049

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيميساء علي حازم طه52141721422054243

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا عدنان عبد هللا عارف52152021415006110

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد عبد هللا احمد امين52161721411134112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية صفية للبناتادبيآهين عمار حازم يوسف52171721222062002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل414.0069.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيمنهل حسن سلو خليل52183321217001015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية االمين للبنينادبييوسف هاتف هادي صالح52193121211003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعلي احمد علي احمد52201721213023003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيداود حسن داود سليمان52211721511114005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404.0067.33ثانوية دار العلوم للبناتادبيلقاء فتحي حمادي رحيل52221721222005047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0066.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيعيسى يونس محمود خلف52233321217001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الراية للبنينادبيمحمد عبد هللا علي عبد هللا52241721211025059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل392.0065.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى ثامر يحيى عزيز52251721411008372

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد القادر ليث محمود محمد52261721411017082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية عين سفني للبنيناحيائياحمد جمعه اسماعيل حمزه52271721411093001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايالف سمير جليل جاسم52281721222080004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيرضوان رائد خليل حسين52293321217001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعمران عبد الوهاب احمد علي52301721511202021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الزهور للبنينادبياحمد حاتم حازم شيت52311721211015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية دار العلوم للبناتادبيحنين حميد خلف صلبي52321721222005014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمحمد عدنان رمضان خورشيد52333321417015020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50اعددية الفاو للبناتادبيآمنه عامر جاسم محمد52341721222006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0062.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمصطفى فارس شهاب احمد52351721211001068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية حمص للبناتاحيائيسما مروان يونس سليمان52361721422069060
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية دار االندلس االهلية للبنينتطبيقيزيد محمد غانم محمد علي52371721513006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية االمجاد للبنينادبيعدنان قصي عدنان عبد الرحمن52381721211026043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيزيد ثائر محمود منصور52391721211012008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد ايمن احمد فخري علي بهجت52401721211017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد السالم احمد عبد السالم راجح52411721515002215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الزهور للبناتادبينبأ احمد هاشم عبد الرحمن52421721222057046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية االمل للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد نجيب52433121411002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33ايسر- الخارجيون ادبيحسن علي سالم عبد52441721218010196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيضيغم عيد عالوي رحيل52451721411001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسيف وليد علي محمد52461721515002177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد فراس محمد توفيق52471721211012026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايه عصام رمزي طه52481721422072018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية المحلبية للبنيناحيائيمصطفى مالزم جاسم بكر52491721411055019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0077.83ثانوية تل عدس للبنيناحيائيفيان احمد ابراهيم سليمان52501721421089013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0077.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيانفال حاتم احمد عثمان52511721422042029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيزبيدة الزم سالم داود52521721424010017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيتبارك عبد يونس عيسى52531721422002059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.0076.33ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيآمنه فنر عبد الستار عبد الكريم52543321427014002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفؤاد مصطو قاسم عمر52553321417003052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائيسيف الدين عدي فاروق فاضل52561721411016018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0075.50ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيدنيا مؤيد احمد جاسم52571721422084023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم ياسر فؤاد حامد52581721422001089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل452.0075.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيغاليه عمار عبد الهادي داؤد52591721422057135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية سومر للبناتاحيائيامنة عصمت احمد ابراهيم52601721422079010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل448.0074.67ثانوية الجواهري للبناتاحيائيالزمة علي قاسم عبد هللا52613221422008016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل441.0073.50ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيسوالف محمد يونس احمد52621721421200002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبراء عادل جميل سلطان52631721422003031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل438.0073.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيشفاء نصر الدين عبيد عبد الغفور52641721422002178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل438.0073.00ثانوية الحرية للبناتاحيائيفاطمه منتصر فارس محمد يونس52653221422004013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل437.0072.83ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمروه ازهر عبد الجبار محمود52661721422067067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمنار مثنى يونس سعد هللا52671721422002256

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل434.0072.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرحمه محمد جاسم حسون52681721422001036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيضحى عباس بكر سليمان52693321427008032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية المربد للبناتاحيائيديما صالح سليمان حسن52701721422058033
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية الرضواني للبنيناحيائيحسن سفيان يوسف سعيد52711721411147024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.2471.71ثانوية المتميزات االولىاحيائينبأ عبد الستار عبدالقادر علي52721721422004149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0071.50ثانوية القادسية للبناتاحيائيمريم نزار محمد مالو52731721422066049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيأحمد محمد أحمد عبد القادر52741721411012012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد يونس52751721422049094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى طالل هالل حديد52761721415002388

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل428.0071.33اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيدنيا ايزدين مراد خلف52773321422002035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0071.17اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينور يشكر محمود حامد52781721522061067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر وليد حامد مرعي52791721422057189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0071.00اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا فيصل عبد هللا عون52801721411027039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعدنان طه عبد هللا حسن52811721413007031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0071.00ثانوية االخوة للبناتاحيائيزينا محمد رشيد محمد52821721422104028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب محمد قاسم رضا52831721422020049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيلواء عدنان منعم محمد52841721411003115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية خزنة للبنيناحيائيعمار جعفر شاكر محسن52851721411064042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل423.0070.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيصفاء محمد جرجيس يونس52861721422059033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل422.0070.33ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيهديل وعد هللا محمود شاهين52871721424020017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه ياسر محمد يحيى52881721422057127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية وانة للبنيناحيائيزين العابدين عبد العزيز محمد علي حمو52891721411086013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل410.0068.33اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيملك بسام نوزت شيتاوي52901721522042035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل398.0066.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعلي امير قاسم محمد52911721511005043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل394.0065.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد رائد توفيق غزال52921721511017099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعمر محمد عواد مطر52931721511135038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعلي انور علي جمعة52941721511028035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيفواز غانم محمد فتحي52951721517012013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية الدرناج للبنينتطبيقيعمر سالم محمد احمد52961721511215002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيزين العابدين عماد عبد االله عبد الرزاق52971721511134026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية زينب للبناتتطبيقيمالك بسمان اكرم احمد52981721522053022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيحسن علي عبد ساير52991921511109005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل367.0061.17اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسعود سعدي سعود عبد الجليل53001721511023015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية الدرناج للبنينتطبيقيعبد الحافظ جبار محمد جاسم53011721511215001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد حسن فتحي حمو53021721515002019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد محمود حسين علي53031721515001190

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل474.0079.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد ايمن محمد سعيد53041721211012023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية قرطبة للبناتادبيمالك خالد سعيد توفيق53051721222002032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية بلقيس للبناتادبيتماره بشار محمد اسماعيل53061721222055014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0075.00ثانوية الشورة للبنينادبيمهدي صالح فاضل محمود53071721211033020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية اليمن للبناتاحيائينورا فارس خليل اسماعيل53081721422008157

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية حمص للبناتادبيغفران سعدي طاهر ذنون53091721222069028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل433.0072.17ثانوية تلكيف للبناتادبيامنه طارق بالل حسن53101721222025006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيقحطان فيصل نايف محمود53111721217012022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية صفية للبناتادبيريم عمر اديب محمد سليم53121721222062022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن محمد داؤد يونس53131721211019012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيفرحان محمود ياسين سلطان53141721215001118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية البوير للبنينادبيياسين محمد لطيف محمد53151721211194016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل416.0069.33ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبيافنان سمير محمود احمد53161721222060004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل416.0069.33ثانوية فايدة للبنيناحيائيشهد عامر علي خلف53171721421091020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل414.0069.00اعدادية الشهاب للبنينادبيعلي احمد جرجيس عبد هللا53181721211134049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية االمجاد للبنينادبيعمار قيدار علي احمد53191721211026048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الكفاح للبناتادبيسماء شهاب احمد عدوان53201721222051037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل412.0068.67اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا فتحي احمد محمود53211721211147056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل412.0068.67ثانوية البعاج للبنينادبيمفرج هليل خليف نهار53221721211045098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعلي رعد عزيز محمد شيت53231721211001039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرغد احمد نزال هليل53241721222080017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل408.0068.00ايسر- الخارجيات ادبيسرى ظاهر علي بليخ53251721228060254

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل407.0067.83اعددية الفاو للبناتادبيطيبه ياسين أخضير عبد هللا53261721222006031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيغفران معن وعد غريب53271721222001025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية االمل للبنيناحيائيمحمد حاتم جبير سلمان53283121411002025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل401.0066.83اعددية الفاو للبناتاحيائيرحمه صباح علي صالح53291721422006062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية ابن االثير للبناتادبيجهينة نشوان سالم جميل53301721222042019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية زنوبيا للبناتادبياية ميسر فرحان حسين53311721222034007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية االخوة للبناتادبيرانيه محمد سليمان محمود53321721222104007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد عبد عبوش ازغات53331721211080031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد مقداد محمد نجم53341721211075031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية عين سفني للبنينادبيمحمود نجم عبد هللا محمد53351721211093019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبينجوى فرحان محمود جاسم53361721222072043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الراية للبنينادبيكرم روضان علي ازغات53371721211025050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية سومر للبناتادبيساره علي خضر حيدر53381721222079015
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0087.50اعدادية حمام العليل للبناتادبيوديان اديب رمضان صالح53391721222009074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0085.83االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصعب صالل ياسين مصطفى53401721411007161

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0084.83اعدادية االمين للبنينادبياحمد عدنان اسماعيل حمودي53411721211019004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0084.17اعدادية التحرير للبناتادبيامنه علي يوسف ابراهيم53421721222063002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0084.17ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيمهند محسن بلو عبد القادر53431721211131013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0083.67اعدادية عين سفني للبناتادبيغفران عامر محمود هندي53441721222029009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0083.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيصفوان صالح حمدون علو53451721211001028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0083.00ثانوية مهد للبنيناحيائيهديل دخيل حسن الياس53461721421094010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية بلقيس للبناتادبيرنا لؤي حازم حميد53471721222055022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0082.83اعددية الفاو للبناتادبياالء حسام الدين حمدون مال هللا53481721222006010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0082.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيحارث حسين محمد صالح ابراهيم53493321211001005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0082.50للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  ادبيعمر طه ابراهيم يونس53503321211002005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0082.33ثانوية سنوني المختلطةاحيائيجشناء حسن خلو بدل53511721427010026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0082.17ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيروان حسام هاشم حمدي53521721222084019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية بلقيس للبناتادبيشدن فائز محمد طه53531721222055029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0082.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنى محمد احمد عبد القادر53541721422055171

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0081.83اعدادية قرطبة للبناتادبيايناس نشوان حميد مجيد53551721222002007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0081.67اعدادية التحرير للبناتتطبيقياكرام معن حسين محمد53561721522063002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0081.50ثانوية تلكيف للبناتادبيشهد عبد القادر محمد شاهين53571721222025016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية حمام العليل للبناتادبيرحال عبد هللا حسن عطيه53581721222009027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0081.33اعدادية اليمن للبناتتطبيقيسنا علي غانم عبد الكريم53591721522008023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0081.17ثانوية الثورةللبناتادبيامنه فارس يونس جاسم53601721222047004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0081.00اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيايمان حميد صالح عبد الحميد53611721222048009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0080.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرنا فراس مؤيد جياد53621721422080033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية اليمن للبناتادبيسندس صفوان محمد فاضل53631721222008029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0080.17ثانوية االخوة للبناتادبيداليا نادر عمر عبد الكريم53641721222104003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية الزهور للبناتادبيايه خالد احمد حسون53651721222057006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0085.00ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيايمان عادل سليمان داؤد53661721222098006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0072.67ايمن- الخارجيات احيائيحنان حمزة عثمان مختار53671721428050051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية حمص للبناتاحيائيتقى رعد مجيد خضر53681721422069025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيحنين عمر عبد الرحمن مصطفى53691721422064024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيايفان محمد غالب محمد53701721422034016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الخنساء للبناتادبيانفال فارس سلطان حمد53711721222041004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهند خليف صالح خليف53721721422045203
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية زمار للبناتاحيائيبثينه حسن عالوي عبار53731721422030030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل386.0064.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيداليا سالم نوري احمد5374172042235042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيكوثر سبهان يوسف عبوش53751721422009077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية حكنة للبنيناحيائيمروة علي محمود عزو53761721421101012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية بازوايا للبناتاحيائيفاطمه عقيل مالك صالح53771721422070029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل383.0063.83ثانوية سنوني المختلطةاحيائيخالده خضر علي داود5378172042348024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمهى سليمان عبد المحسن داؤد53791721422051117

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية الثورةللبناتاحيائيتبارك ريان غانم يحيى53801721422047020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل378.0063.00ثانوية الفراتين للبناتاحيائيكوثر قاسم علي محمد53811721422036088

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل378.0063.00اعددية الفاو للبناتاحيائيآية اياد محمود يحيى53821721422006008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيعبير سالم بالل جوير53831721422051093

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل376.0062.67ثانوية القادسية للبناتاحيائيقمر طه كنعان طه53841721422066043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل375.0062.50ثانوية المنار للبنينادبيساره فنر جاسم محمد53851721221088004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل375.0062.50ايمن- الخارجيات احيائيهدى عامر عبد سلطان53861721428050188

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيغفران سلمان علي جار53871721427012035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيطيبه احمد وعد هللا الياس53881721422084048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية ميسلون للبناتادبيامنة علي احمد عبد هللا53891721222045008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية الثورةللبناتاحيائيامنه رضوان شيت اصويفي53901721422047009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية زينب للبناتادبيزينب عبد هللا عز الدين نجم53911721222053028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمة وعد هللا محمد شريف53921721422003070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية موصل الجديدة للبناتادبياسماء شامل ابراهيم يونس53931721222048005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية االصمعي للبناتادبيسارة بسام ابراهيم خليل53941721222056023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفا عبد الستار احمد سلطان53951721422057118

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيباسمه برجس ذيبان فندي53963321422005008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب حمدون فاضل حمدون53971721222041018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الخنساء للبناتادبيايه نبيل معيوف شعبان53981721222041008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيلقاء محمد فتحي عبد هللا53991721222001031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية زينب للبناتاحيائياالء عبد هللا حسن عبد هللا54001721422053008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهبه وعد حبش احمد54011721422080093

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنى عامر صالح محمد54021721422049163

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية المربد للبناتاحيائيرحمه شامل عادل عبدالوهاب54031721422058037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية المحلبية للبناتادبيعزيزه مسلم محمد يونس ابروش54041721222017012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الرشيدية للبناتادبيتسواهن وعد هللا محمد حسن54051721222022007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية زمار للبناتادبيسارة حسن طه حسين54061721222030010
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسجى حاجم سلطان محمد54071721422049105

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية سنوني المختلطةاحيائياميره باشوك جردو عزير54081721427010012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيمريم محمد إسماعيل ذنون54091721422008135

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعائشه نزار نوري محمود54101721422041092

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل363.0060.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائينصره شمو حسن جردو54111721427010099

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل361.0060.17ثانوية الشورة للبناتاحيائيرحمه عبد هللا عطيه رومي54121721422039003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل360.0060.00ايمن- الخارجيات احيائيمنار عمار علي اسماعيل54131721428050150

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل360.0060.00ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقياماني ناصر خليل سليمان54141721526002007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية الجرناف المسائية المختلطةادبيغفران ابراهيم علي محمد54151821227068014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأيه عمر عبد الباسط طه54161721422055016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية المأمون للبناتاحيائيغنيه عبدالهادي احمد جدوع54171721422082062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيعبير عبد الحميد محمد  حمدي54181721422034045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيامل خضر قاسم مرادس54193321427004007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية زنوبيا للبناتادبيمنى اسماعيل ابراهيم جمعة54201721222034037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميرنا ثابت مجيد سيفو54211721422018050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمريم خيري صبري عمر54223321427003056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياية فخري محمد اسماعيل54231721424013017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم كنعان خالد حميد54241721422059048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمحاسن يونس صالح عبد54251721422025057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية الفضيلة للبناتادبينهى سعد هللا احمد جدوع54261721222052035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية تلعفر للبناتاحيائيدالل حسين علي حسين54271721422032065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33ثانوية تللسقف للبنيناحيائيروتانا امير داؤد شمعون54281721421082004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية االندلس للبناتاحيائياية هيثم هاشم توفيق54291721422054041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيغفران رياض ابرهيم خليل54301721422048085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينب باسل محفوظ شكر54311721526001047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسارة علي خضير علي54321721526001054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية المستنطق للبنينادبيرسل صباح كردي حسين54331721221059003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الرسالة للبناتادبيصفاء فرحان دخيل محمد54341721222049054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية المربد للبناتاحيائيعذراء طه فتحي محمد54351721422058077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائيالماز خضر احمد خلف54361721422045014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب احمد مصطفى عبود54371721422032083

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية العياضية للبناتاحيائيمنار محسن محمد علي علي54381721422031051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمعصومه اسماعيل عباس حسين54391721422032142

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيرؤى صابر فاضل حسين54401721422005031
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الرسالة للبناتادبيهند محمد رمضان سحل54411721222049088

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية واسط للبناتاحيائينرجس امجد سالم وهاب54422521422008095

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيرحمه ياسين قدوري اخضير54431721422081017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية وليد عبد هللا احمد54441721422061037

كلية اآلداب/جامعة الموصل531.0088.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياحالم شرو مراد حمو54453321427004001

كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية قرطبة للبناتادبياسراء عامر صباح عزيز54461721222002004

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيزيد حجي علي شمو54473321417003026

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0072.83اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيفدوى عاصم فرج فتحو54481721522015010

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيزهراء محمد علي نجم54493321222002024

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0072.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيطيبه سمير احمد عبد هللا54503321222002039

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0071.83اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيزينه محمد طاهر حسين محمد54511721222059019

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية الزهور للبنينادبيمؤمن عبد الغني حامد اسماعيل54521721211015020

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0070.67اعدادية حمص للبناتادبيحنين فائز عصمت اسماعيل54531721222069011

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية الشورة للبنينادبيأيهم محمد خلف احمد54541721211033001

كلية اآلداب/جامعة الموصل418.0069.67اعدادية االندلس للبناتادبيسما محمد ادريس ابراهيم54551721222054020

كلية اآلداب/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا احمد حسن حسين54561721211003051

كلية اآلداب/جامعة الموصل398.0066.33ثانوية خورسيباط للبنينادبياسماعيل محمود شاحوذ خضر54571721211209002

كلية اآلداب/جامعة الموصل398.0066.33اعددية الفاو للبناتادبيهاجر عبد الكريم حمدون احمد54581721222006046

كلية اآلداب/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيمحمد طالل خليل تائه54593321217001013

كلية اآلداب/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد نواف عباس احمد54601721211011007

كلية اآلداب/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية االمين للبنينادبيمحمد وليد برجس محمد صالح54611721211019031

كلية اآلداب/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيمحمد حكمت محمد طاهر صالح54623321217001011

كلية اآلداب/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحينادبيسلسبيل اسامه يونس كنعان54633321222002032

كلية اآلداب/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية االصمعي للبناتادبيزينب نشوان محمد قاسم54641721222056022

كلية اآلداب/جامعة الموصل381.0063.50ثانوية الفراتين للبناتادبيهاله منتظر محمد ايوب54651721222036048

كلية اآلداب/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية عين سفني للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا محمد54661721211093017

كلية اآلداب/جامعة الموصل368.0061.33ثانوية سنوني المختلطةادبيسهام بكر حسو بكر54671721227010014

كلية اآلداب/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيفراس زياد طارق محسن54681721211001052

كلية اآلداب/جامعة الموصل365.0060.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا يونس علي عسكر54691721211012017

كلية اآلداب/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد سالم حميد ذنون54701721211001059

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيظاهر خليل نهيان شويش54711721215010015

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيصفوت عبد الحكيم عبد الرزاق عبد القادر54721721511110007

كلية اآلداب/جامعة الموصل358.0059.67اعدادية الزهور للبنينتطبيقيفهد محمد ياسين خضير54731721511015038

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيزكريا باسل ويس خضر54741721513007001
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كلية اآلداب/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية ابي تمام للبنينادبيمحسن راكان حميدي حروش54751721211010027

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمر خليل ابراهيم حسن54761721515001147

كلية اآلداب/جامعة الموصل355.0059.17ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيميزر نكاز غباش محسن54771721511096013

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية االمجاد للبنينادبيفتحي محمد فتحي سعيد54781721211026053

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبينكتل اسامة فالح عبد54791721211133029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0072.50اعدادية مؤتة للبناتاحيائيرواء غانم عباس سلطان54801721422068040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0072.17اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيرياض عبد السالم ابراهيم احمد54811721411073008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0071.83ثانوية المأمون للبناتاحيائياسراء فيصل صالح محمود54821721422082008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية السيد حمد للبنينادبينبأ فوزي عبد هللا احمد54831721221073014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405.0067.50اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد نواف جرمل زيدان54841721211080036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل403.0067.17اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعلي حسين يونس جمعة54851721411062031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبينسرين وليد احمد محمود54861721222059029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل401.0066.83ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيهوزان فيصل علي الهادي محمد54871721211191006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل401.0066.83اعدادية الشهاب للبنيناحيائيابراهيم خلدون محمود شهاب54881721411134001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل400.0066.67اعدادية الرضواني للبنيناحيائيذاكر احمد عطيه محمد54891721411147029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل398.0066.33للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيامين شمال عبد هللا حسين54903321511001007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.0066.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائيضحى قاسم علي محمد54911721422036073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل396.0066.00اعددية الفاو للبناتاحيائياية عبدالغني جميل يوسف54921721422006027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل393.0065.50ثانوية فايدة للبنيناحيائيباسم محمد صالح علي54931721411091011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل393.0065.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروه بسام عبد الوهاب احمد54941721422061225

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية الرضواني للبنينادبيغزوان سلطان علي حسن54951721211147080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل391.0065.17ثانوية المحلبية للبنينادبيعماد اياد عابد جاسم54961721211055012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية حمام العليل للبنينادبينزال علي سلطان حسن54971721211032037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل390.0065.00ثانوية تل عدس للبنيناحيائيساره اكرم عباس عبد الرحمن54981721421089009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0064.67االعدادية المركزية للبنينادبياسامة عبد الفتاح عبد الوهاب محمود54991721211002004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية بيجوانية عليا للبنينادبيلؤي قحطان عبد هللا محمود55001721211180008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييوسف لقمان سعد هللا يونس55011721211012033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0064.17ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيشهد محمد عبد حسين55021721424018029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره عمر لقمان ياسين55031721422055105

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية فايدة للبنيناحيائينزار الياس صالح علي55041721411091053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد غانم بكر رجب55051721211003008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل383.0063.83اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرزاق نزار ابراهيم سليم55061721211009041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد هللا ميسر فتح هللا محمود55071721211024009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية السيد حمد للبنينادبيعبد السالم خالد خلف رجب-55081721211073008
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17ثانوية المحلبية للبنينادبيعقيل مسلم محمد يونس ابروش55091721211055011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية عين سفني للبنينادبيحسين عماد نايف كريم55101721211093006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية البرغلية للبنيناحيائيبراء يونس عايز جاسم55111721411106005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل377.0062.83اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد لقمان سعد هللا حيدر55121721422053092

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعبد الهادي احمد زكريا يعقوب55131721411200009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسورين اياد احمد يونس55141721422055117

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم رشيد55152521426001156

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية بادوش للبناتاحيائييسرى احمد خلف ياسين55161721422077025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0082.50ثانوية بعويزة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم احمد رضا55171721422035023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0080.17اعدادية زنوبيا للبناتادبيامنة محمد صابر يونس55181721222034004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0079.00للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمحمد محمود مال محمد حسين55193321211001028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0078.83اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيسارة علي حسين علي55201721222048032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الكفاح للبناتادبيهديل عباوي محمد حميد55211721222051057

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0078.33اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمار محمود نجم عبد هللا55221721215001100

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0078.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الستار محمود سالم حمدان55231721215002135

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0078.00ثانوية الشورة للبنينادبياحمد طارق احمد محمد55241721211033003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0077.83اعدادية الزهور للبناتادبيشهد سعد صكر محمد55251721222057031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيأمنة ماهر محمد فتحي55261721222048001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد ياسين عبد هللا تركي55271721211134081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية بحزاني للبناتاحيائيدالين ثائر حسن سوري55281721422016013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0077.17اعدادية اليمن للبناتاحيائيآية بسام طه ياسين55291721422008005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد عبد الباسط محمود عبد الرزاق55301721211017003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0077.00اعدادية الخنساء للبناتادبيمياده عقيل حازم خليل55311721222041040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية العدلة للبنينادبيعمر احمد علي داغر55321721211171013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية خورسيباط للبنينادبينمر نزار فوزي سلطان55331721211209022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0076.67ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيرحمة رمضان اسماعيل عيسى55343321227008004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0076.67اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهاجر يونس ياسين قادر55351721222001041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0076.33ثانوية الهرم الثانية للبنينادبياحمد غازي عبد الهادي محمد55361721211191001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية ربيعة للبنينادبيخالد علي كروان عياش55371721211104022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية الكندي للبنينادبياحمد عالء مجيد يحيى55381721211021004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية القيارة للبناتادبيزينة احمد سليم احمد55391721222013022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية قرطبة للبناتادبيشهد اياد طارق ياسين55401721222002023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0075.67ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبينور الهدى احمد شاكر محمد55411721222084039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0075.50اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيايناس علي حسين علي55421721222048012
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد عمر احمد حسن55431721211009008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيبراء قاسم عبد هللا محمد55441721522029002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0074.67اعدادية الزهور للبناتادبيفرح بشار فاضل جاسم55451721222057037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0074.33ايسر- الخارجيات ادبياسراء اسامه ابراهيم عزاوي55461721228060008

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0068.33ثانويةشهده بنت االبري للبناتادبياستبرق عماد فهمي صديق55471721222060002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل389.0064.83ثانوية بادوش للبنينادبيعبد الوهاب رياض جالل مصطفى55481721211156017

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل384.0064.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيحسين ذنون محمد سلمو55491721211050012

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل382.0063.67اعدادية تلعفر للبناتادبيفاطمه جودت محمد نور عمر55501721222032023

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية صفية للبناتادبيمالك بهاء عبد الحميد محمد نجاتي55511721222062045

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل379.0063.17اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرحمن عبد الناصر هاتف عمر55521721211009039

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل2376.0062.67الخارجيون ايمن ادبيمحمود قيس محمود احمد55531721218002461

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية النركزلية للبنينادبيداود سالم عبيد كربو55541721211175007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية ابو وني للبنينادبيابراهيم احمد ابراهيم ثالج55551721211196001

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل370.0061.67اعدادية الوركاء للبنينادبيعامر رافع سالم حسن55561721211062006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية الكندي للبنينادبيعمار جمال حسن يونس55571721211021027

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل366.0061.00اعدادية قرطبة للبناتادبيرحمه سعد عبد الستار عبد55581721222002013

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل365.0060.83ثانوية تل سروال للبنينادبيايهاب احمد ابراهيم احمد55591721211056002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل364.0060.67اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيفاضل حسن فاضل حسن55601721211016020

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيسامان جاسم محمد رشيد55612021411002024

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية461.0076.83ثانوية اسماء للبناتتطبيقيامل غسان سعدون توفيق55621121522035002

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية460.0076.67اعدادية النور للبنينتطبيقيمرتضى ضياء الدين علي اسماري55631221511023107

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيابو الحسن ناصر عبد الحسين ناجظ55642821511008004

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية458.0076.33ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيابراهيم فالح ابراهيم اسماعيل55651021511003001

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية455.0075.83اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيصادق ابراهيم اسماعيل عبد الرضا55661021511008034

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيالحسن بشار عدنان عبد الفتاح55671021511013022

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمصطفى خلدون سعدون روضان55681121511002041

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشمس علي حميد علي55691021522035022

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيخليل علي خليل ابراهيم55701021511026039

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد علي حمزة مزعل55711321511005069

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيخديجة عماد رزاق حسين55721121522048008

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية446.0074.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا خليل احمد عباس55731021511020152

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية445.0074.17اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحيدر محمد مصطفى سلمان55741021511015022

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسن سامي كريم علي55751421511019027

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد سجاد عزيز حسين55761321511028097
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قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسن احمد حسن سلمان55771421511019025

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية441.0073.50اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيحسين حيدر غالم عوازلي55781321511008016

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية441.0073.50سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياتطبيقيكرم رائد داود سلمان55793021517047003

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية441.0073.50ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيالحسن عبد الرحمن كريم عبد الرحمن55801921515005007

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية577.0096.17اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيااحيائيمحمد علي حسين محمد علي55813021417045002

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية568.0894.68ثانوية بابل للبنيناحيائياسماعيل كريم اسماعيل عبد الحسين55822321411056016

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية540.3690.06زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيجعفر ايسر اسماعيل خليل55831421411008025

هندسة الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحسين عبد الرحمن علي حسين55841121511002014

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد عائد حطاب خنياب55851421511019007

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيمرتضى عبد الرزاق محبس علي5586282051106011

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيسجاد حارث حمزه حسن55872821511007047

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسرى عامر جاسم عبد55881021522035020

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية464.0077.33ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد حميد علي55891021513002012

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية464.0077.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسن كاظم55902821511011038

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية464.0077.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيسجاد احمد حسين علي55911421511003019

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية دمشق للبناتتطبيقيرقية هاتف فايز عبد55922421522024014

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية460.0076.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي ناطق نجم نتيش55931621513021084

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمجتبى مشعل فخري محمد صالح55941421511020081

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيافراح رعد عبد الرضا محسن55951521422011005

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.2489.04زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن فالح عبد الغني عفر55961421411008028

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم ازاد احمد رشيد55971421422010176

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية529.0088.17ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيحنين ايوب كامل عمران55981221424005005

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية526.0087.67اعدادية الوقار للبنيناحيائيعلي مهند نزار عباس55992721411044089

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم وسيم ريمون اسحاق56001421522014023

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيالحسين احمد عبد الجبار عبد العزيز56011421513005003

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه صالح خلف عليوي56021421422033093

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية527.0087.83ثانوية الصمود للبناتاحيائيمريم ستار عبد الواحد حسن56031421422034040

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية525.1687.53ثانوية المتميزيناحيائيطارق محمد طارق شرهان56041321411016054

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعمر احمد قاسم احمد56051321511001076

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية498.0083.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم فاضل عبد56061421511016131

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية495.0082.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيوسن سالم جاسم سلمان56071021522024014

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي رشاد كاظم حسين56081321511028076

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية514.0085.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعثمان ابراهيم خلف جبر56091921413016013

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمحمد حكيم حمادي ذجر56101221415003091
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قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية462.0077.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي زياد محمد عبد علي56111621513027068

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية561.2893.55الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمصطفى سنمار فائق هاشم56121121411038043

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية561.0093.50اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي ستار غشيم ناصر56132121411030041

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية560.0093.33اعدادية العامرية للبنيناحيائيسنان احمد عطا هللا ندا56141021411020076

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي حيدر صادق جاسم عيدان56151421411019070

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية559.0093.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيكرم كاظم طاهر علي56161421411019093

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية555.6892.61زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيياسين حيدر علي صادق56171421411008096

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية552.0092.00ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم زيد سهام صالح56183121422009140

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية551.0091.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيابراهيم قاسم خميس عيسى56192121411014003

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعلي حقي اسماعيل سلوم56202121411040024

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي براء محمود علي56211821513014025

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية549.0091.50اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الودود نادر ناجي فريح56221921511007041

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية539.0089.83انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركياتطبيقيصفوت صائب حقي اسعد56233021517040005

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية532.0088.67اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيامير احمد راضي نجم56241321511015012

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي احمد عبد الحميد امين56251221411027091

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية439.0073.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمود سليم عبيد عبد علي56261621513022076

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية436.0072.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيابراهيم فائز فوزي مصطفى56271021511014003

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية الثوار للبنيناحيائيعلي عمار عبد الغني عواد56281121411012034

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية453.0075.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد ماجد حميد عباس56291421511021121

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية446.0074.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي نصير محمد حسون56302721511027064

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد حسن شاكر حمود56312621411014142

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين رشاد حميد حميدي56322221411062053

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمصطفى حيدر اسماعيل معالك56331621415013035

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر حسين عبد الكريم جواد56342321411020386

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية426.0071.00ثانوية ينابيع العلم االهلية للبنينتطبيقيحسن علي حسن علي56351421513011002

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية545.0090.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيأمنية وليد اسماعيل عبد هللا56361721422065002

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيديمه لواء عبد الحميد حسين56371321422001076

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية516.0086.00اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمهدي فيصل صبار فياض56382821511015222

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية515.0085.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيصدام خضير ابراهيم سلمان56391021511020109

قسم هندسة العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17ثانوية عشتار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر جاسم محمد56401221513008003

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيبان خالد علي راضي56411121422043008

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية561.0093.50ثانوية الجهاد للبنيناحيائيابو الفضل محمد شعيبط عبيد56422821411027001

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية558.0093.00اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد سعد صبري حميد56431021411026020

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية557.0092.83اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد الرحمن أزغير شجر56441321422017115
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قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية طوبى للبنينتطبيقيحذيفة نعمة عباس رزيج56452121511076009

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية532.0088.67اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيأحمد زاهد سمير عبد الحسن56462721511002001

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية569.0094.83انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائينور ابراهيم سعود طارش56473021427046010

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية567.0094.50ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينه باسم احمد عبود56481321422024053

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية554.8892.48الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد العزيز اسعد هاشم فراس56491021411002046

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17ثانوية مؤتة للبناتاحيائيغاده فارس محمود حميد56501121422050022

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبه سامر غسان اسماعيل56511021422038085

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمؤمن عبد القادر يوسف محمد56521921411004036

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية547.0091.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي فالح وحيد جاسم56531321511010069

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية540.0090.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتتطبيقيشمس محمد عبد الحميد محمد56542521524030010

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية538.0089.67اعدادية الفرح للبناتتطبيقيرشا احمد ساهم حسين56551421522053010

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية537.0089.50اعدادية البطولة للبناتتطبيقيانعام عماد عبد الرزاق محمد56561021522028006

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمجتبى علي احمد عبد الرضا56571321511024038

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية424.0070.67اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد هللا يحيى جلوب عبد الرضا56581321511028064

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية420.0070.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيياسر اياد راشد سلمان56591421511011136

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية459.0076.50ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيعلي باسم زامل بشير56601321411033023

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية414.0069.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمجتبى علي نجم عبود56611021511026105

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية الحرية للبناتتطبيقيطيبه علي ابراهيم محمود56621221522026044

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية428.0071.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار عبد هللا حسين56631321511010058

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية423.0070.50اعدادية التسامح للبناتتطبيقينرجس احسان بهلول جاسم56641421522012055

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينور صالح حميد جبر56651521422013067

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية435.0072.50اعدادية المهج للبناتاحيائيانس سمير كطفان مظلوم56661421422035004

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية408.0068.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعبد هللا حبيب علي حبيب56671321511003037

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية440.0073.33اعدادية العزة للبناتاحيائيجنه احمد داود سلمان56681221422036027

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية432.0072.00ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء هادي خضير حسين56692221424044016

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية431.0071.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفاطمة محمد منصور احمد56701421422039039

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية430.0071.67اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا صفوان جاسم محمد56711721411027038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0087.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب عادل خليل محمود56722121422036046

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية482.4480.41اعدادية العمارة للبنيناحيائيادريس صادق ناصر ياسين56732821411005020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيدانيه عمار ابراهيم مالح56741021426004082

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيسراج عبد الجبار خلف لفته56751321422001168

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية464.0077.33 تموز للبنات14ثانوية احيائيامنه جمال احمد حسين56761421422007004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية429.0071.50اعدادية التضحية للبناتتطبيقيصفا ايهاب حسين زيدان56771221522010018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية422.0070.33اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر حسين علي سلمان56781021511014089
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية421.0070.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي السجاد فراس عبد الرزاق محمد56791421511019063

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية417.0069.50اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيسما عبد الستار عبد الجبار صالح56801321522004019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية417.0069.50اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسن فالح حبيب عبد الرزاق56811321511021015

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية546.0091.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيبنين كريم حسن سلمان56821421422026016

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية545.0090.83اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيسالي نوح علي فياض56831321422035068

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية503.0083.83اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيثامر رائد محمد عبد56841021511017027

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية561.0093.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمرتضى عالء موسى عبد هللا56851421511021127

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية543.0490.51الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقياحمد علي احمد ابراهيم56861021511002003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعداية الهدى للبناتتطبيقيرقيه جاسم رمضان قاسم56871421522013015

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد بسام عبد االمير عبد الحسين56881421511020084

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد الرحمن رياض عبد الرحمن نعمان56891921511015040

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية537.0089.50ثانوية الفوز للبناتتطبيقيساره حسين هاشم خضير56901321522023016

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية534.0089.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحيدر سالم حسين شاه ولي56911421511016042

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد خير هللا غضبان حسن56921321511028005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية533.0088.83اعدادية الكندي للبنينتطبيقيياسر عمار ديوان كاظم56931021511019117

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية532.0088.67ثانوية المتميزاتتطبيقيصفا علي غالب زبون حرفش56941421522027003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية532.0088.67ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقييوسف كريم احمد خميط56951421513007012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية532.0088.67ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم خالد جميل داود56961021522004014

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية529.0088.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزينب احمد محسن حسين56971421524001004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية527.0087.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقييقين ماجد عبود عباس56981421522044034

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية524.0087.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيجنه خضير صالح جواد56991421524003002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية523.0087.17اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي جواد عباس حسن57001121511018039

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية523.0087.17ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيهند مهند محمد طه اسماعيل57011321522019027

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية521.0086.83اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور محمد زين العابدين وهاب57021321522025032

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية القناة للبناتتطبيقينبأ عمار عبد الجبار محمد57031321522003031

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية547.0091.17اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد رسول علي حسين57041321511014034

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان عبد الخضر جاسم57051621515013168

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية546.0091.00اعدادية النور للبنينتطبيقياحمد راضي عبد الحسين جبار57061221511023003

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية545.0090.83اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي حافظ حسن جاسم57071421511020059

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية544.0090.67اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي صالح عبد الواحد كاظم57082821511016073

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي محمد عبد سلمان57091421511033049

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية543.0090.50ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض حاشوش جابر57102221513023018

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية541.0090.17اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد ياسين صبار فياض57112821511015014

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية541.0090.17ثانوية االضواء االهلية للبنينتطبيقيعلي ماهر محمد علي حسن57122221513040026
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قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية540.0090.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد صباح غازي عزيز57131321511012102

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيزين العابدين علي محسن موسى57141021511026044

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية537.0089.50اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمصطفى محمد جفات شاوي57151421511041035

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية537.0089.50إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيسيف رعد عزيز حمود57161421511013030

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية536.0089.33ثانوية العامل للبنينتطبيقيعلي احمد علي ياسين57172321511023015

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية536.0089.33اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء رعد قاسم زامل57182821522009028

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية535.0089.17اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيساجر فالح محمد شعبان57191921511040012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17ثانوية الخلود للبناتتطبيقيفاطمه عالء سعدي طعمه57201221522012016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين ماجد عبد الحسين حسن57211421511021035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0083.50ثانوية السياب للبناتتطبيقيجوان قيس كاظم محمد57221021522002007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم محمد عبد الحسين محمد57231421522031023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية سيناء للبنينتطبيقياحمد طه ياسين كريم57241321511018002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقييمامه محمد شهاب احمد57251321522010032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد اسعد علي حسون57261521511011002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية السيدية للبنينتطبيقيطه محمد ياسين جميل57271121511004075

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتضى حامد جاسب عبد الكريم57282821511005137

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهيثم ثامر عيسى عمران57291421511020114

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيعذراء سرمد هادي صالح57301321522039035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية488.0081.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزين العابدين خليل ابراهيم شرهان57311421511020033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد رعد هاشم خلف57321321511029084

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمرتضى ناهض رشيد سعيد57331421511019118

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيمريم باسم محمد محمود57341121522013052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0081.17اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياتطبيقيحسين طارق حسين جبار57353021517024005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00إعدادية المروج للبنينتطبيقياسامه محمد عبد حسن57361421511011013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيكرار عبد الكاظم راضي حمادي57371421511011082

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.1680.86ثانوية المتميزاتتطبيقيدانيه هيثم سلمان نجم57381321522032001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيزيد ثامر طه اسماعيل57391121511004059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيسجاد محمد عيال حمدان57401421511011047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقييونس سالم طلب جاسم57411921513016018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرفل علي عارف صالح57421021522009013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمصطفى حسين جودة جابر57431121511008069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد الكريم عباس عبد الكريم خضير57441421511019056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم جمعة ناصر حاجم57451421522004027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد محمد كاظم عبد هللا57461121511017013
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي كاظم ساجت محمد57471021511014082

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83ثانوية سومر للبنينتطبيقيعلي قيصر عبد عبد الرزاق57481221511035016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيصادق فارس محمد جعفر عبد الحسين57491021513007008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعبد هللا شكر احمد حيدر57501321511012061

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.3279.55ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيمحمد علي خالد علوان57511121511042004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50ثانوية الخلود للبناتتطبيقيروان باسم هاشم محمد57521221522012007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيعال احمد علي جعفر57531321522004025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي حسن فليح منحوش57541121511019047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0079.33ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيمحمد مسلم خالد مسلم57551021511003035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمنتظر مزهر مردان زغير57561121511006164

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية475.0079.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحيدر محمد كيطان سلمان57571121511017044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد ليث كاظم صالح57581021511013012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0078.83ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي هاشم محمد محسن57591421513016011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية السياب للبنينتطبيقيعمر صباح عباس عبد57601321511028084

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحيدر نصيف جاسم محمد57611421511047021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيبشار حيدر غني قدوري57621221511027024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0078.50اعدادية المهج للبناتتطبيقيحوراء خالد ابراهيم مهوس57631421522035009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحمزة ماجد جعفر حمود57641021511026034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيصباح فراس صباح مهودر57651121511041062

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية السويس للبنينتطبيقيابا الفضل عبد الهادي دماك قاسم57661321511006001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيطه محمد علي عزيز57671221511002030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.6078.27ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيسنان عادل سلمان عبد الغني57681021513012003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد هللا دريد ستار جياد57691321511029060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا خلف57701021511013077

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيامير احمد منذر فاضل57711021511026018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيجعفر جمال كبسون حميد57721221511005005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقياسماعيل اسعد خلف صالح57731221515007008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر هادي كاظم57741021511026060

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0078.00ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيخطاب عامر حردان هاشم57753121417003002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية457.0076.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيامنه محمد حسين جاسم57761421422014011

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيكرم عمار ذاكر محمد57771721411026143

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية454.0075.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيزيد نوري زامل جاسم57781521511011046

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايه اياد ثامر عبد الحميد57791021522035004

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية439.0073.17اعدادية الشروق للبنينتطبيقيابراهيم عدنان احمد جاسم57801221511029001
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قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية524.0087.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائياحمد نذير محمود حسين57812621411009010

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية اليقظة للبنينتطبيقينور المهدي سعد خضير عبد57821421511027100

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية اغادير للبناتاحيائيروان قيس مهدي عباس57831121422038044

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية445.0074.17اعدادية المحبة للبنيناحيائيباقر فؤاد عباس عبد الصاحب57841121411003006

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية425.0070.83ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيمجتبى رائد كاظم جواد57851221511001005

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية425.0070.83اعدادية السبطين للبنينتطبيقيجعفر محمد عبدهللا احمد57861221511022021

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحارث طيف امين عباس57871021411026064

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية472.0078.67اعدادية الزهور للبناتاحيائينور احمد عبد الزهره جاسم57881221422024177

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي داود سلمان سعيد57891021411026166

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية468.0078.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن محمود حمد57901421411009119

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي المرتضى حيدر حميد عوده57912221411033189

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية456.0076.00ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيحسين احمد حسون عبد االمير57922721413008009

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية453.0075.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الملك يعرب عطا عريبي57931021411019067

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيعال مصطفى وهيب محمود57941021422035076

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ رزاق مزهر طالب57951321422014100

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن ارسالن حسن علي57961321411012029

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية448.0074.67ثانوية الضحى للبناتاحيائينور الزهراء محمد عطيه سلمان57971421422023041

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية445.0074.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيامير عبدالرزاق هادي ياسين57982621511002004

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية440.0073.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمرتضى كريم إبراهيم فالح57991421511007076

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية439.0073.17اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي هادي عطية داخل58001121511019061

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية436.0072.67ثانوية الرشيد للبناتتطبيقينرمين اسعد حسن محمد علي58011321522020015

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية432.0072.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد أياد سلمان كاطع58021521511017065

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية429.0071.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي محسن هندال مكلف58032821511008063

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية425.0070.83ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيكرار علي محسن عباس58042821511036031

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية425.0070.83إعدادية المقدام للبنينتطبيقياحمد فاضل يوسف صالح58051421511015006

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية520.0086.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ميثاق وهاب فرحان58061321413017047

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية508.8884.81ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيبشار رائد عبد الحي ابراهيم58071321411019041

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية508.0084.67ثانوية بالل للبنيناحيائيبكر سعدون احمد منصور58081021411021012

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0090.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء قاسم وحيد خلف58091421422037041

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية531.0088.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمنتظر صادق جعفر كاظم58102821511002121

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية521.0086.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسن صالح58111521511017076

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية585.0097.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيريام فارس حمد علوان58121321522039019

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية579.0096.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيطه ثائر اسماعيل شاكر58131821513007015

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية577.0096.17ثانوية النضال للبناتتطبيقيطيبه عادل ابراهيم رجب58141021522020018
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى نصير سوادي كاظم58151021511026140

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم هادي مهدي عبد الحسين58161221522024064

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية574.0095.67اعدادية النور للبنينتطبيقيجعفر عامر عبد الزهره عباس58171221511023013

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية573.0095.50ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيساره علي جعفر عبود58182321422040034

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية573.0095.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ليث ناظم بهجت58191321422001020

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية573.0095.50ثانوية جمانة للبناتاحيائيامنه سمير سامي يوسف58202121422006007

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية سومر للبناتاحيائيرقية محمد حريس عبيد58211421422008043

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية572.0095.33ثانوية بابل للبناتاحيائيروان اسامه فكره محمد58221221422014018

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايالف وسام ثامر ناظم58231021422033017

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية571.0095.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره جمال مكي عبد الرزاق58241121424013017

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية571.0095.17اعدادية العرفان للبنيناحيائيحارث ثامر حسن عالوي58251921411029009

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية570.6095.10الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمصطفى فارس حميد ياسين58261121411038046

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية570.0095.00ثانوية التفوق للبناتاحيائيزهراء علي حسين ياسر58271221422032022

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية570.0095.00ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائياية ماضي عودة نده58282321424012004

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية570.0095.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيارشد محمد ياسين عبد الرزاق58291921411015012

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية569.2494.87ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيامنيه هيمان حسام الدين محمد نزهت58301421422055005

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية569.0494.84ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرؤيا حسين نوري خضر58312021422017025

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية569.0094.83ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيشمس عماد عيسى علوان58321121424019010

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية568.8094.80المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره احمد ابراهيم عبد الرزاق58331021422003071

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية568.0094.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيرسل اكرم عبد الخضر حسين58341421426001078

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيالرا قيس محمود عزيز58351321422001253

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية568.0094.67إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عادل عبد الستار عبد الحسن58361421411014094

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين اياد حسن كاظم58372421411033028

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية568.0094.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرفل وسام ناجي عوده58381121422008046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية535.4489.24ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيخالد حسين غازي عبود58391521411012029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية531.0088.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيامل عادل عصام عبد الحميد58401421422014010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية528.0088.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسدره جعفر عبد هللا خازي58411521422014179

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0086.83ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرقيه ابراهيم عباس عبد58421421422036017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الرضا ناجي58431421422057170

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيريام احمد علي سلوم58441121422044033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0086.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ فائز جواد حسين58451321422002139

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.1686.36ثانوية المتميزيناحيائيحسين أحمد عبد الحسين عريبي58461321411016037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0086.17اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائييوسف عيسى طامي جاسم58471121411022058

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيبراء بشار فاضل عباس58482121422003022
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الوهاب حسين عالء الدين عبد المحسن58491121411005036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمه هالل شلهب جاسم58501421422050056

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0085.50اعدادية الفداء للبناتتطبيقيعال هاشم علي محمد58511421522033017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيهبه همام كاظم كريدي58521121422040165

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيطيبه مهدي رضيو جابر58531221422026172

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0085.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيمروه نبيل حسن محمد علي58542421424019011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية505.0084.17اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد صبيح عبد58551021422033123

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية500.0083.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحنين عالء حسين جبار58561421422065085

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0083.17اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فاروق عالء الدين عبد المحسن58571121511005040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار أحمد خزعل جبار58581321422001295

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية498.0083.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف عمر نوري حسين58591021411019047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعذبه قاسم عبد هللا محمد58601321422025060

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0082.67ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيشهد حيدر اسماعيل ولي58611421422028050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيدنيا عذاب محسن جبار58621221422033024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية494.0082.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم صالح حماده ياسين58631121422014112

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حسن علي58641321422002071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17ثانوية سومر للبناتاحيائيرانيه حيدر صالح حسين58651421422008037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0082.17الخارجياتاحيائيزهراء محمود طعمة محسن58661521428050137

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية492.0082.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب حسن هادي حيمد58671321422011045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد مراد سويد عرموش58681921411019065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد جبار زايد نعمة58691521411011006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزينب كريم خلف حسن58702721422008080

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0081.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبة صادق حسن ساجت58711421422016055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد رامي حازم محسن58721521415001239

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0081.00اعدادية البتول للبناتاحيائيشمس صباح عبود احمد58731121422013073

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0080.83ثانوية ايالف للبناتاحيائيغدير علي سمير عبد علي58741421422038057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء عادل جلوب علي58751521422003032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه احمد جبار دعبول58761221422026018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0080.67اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين كاظم جبار ادهيم58771321422031032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ فاضل فضلي عبد58781421422062136

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينبأ واثق ابراهيم جاسم58791121422039062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمرتضى محسن رشم ناصر58801321411012131

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0080.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين عادل حسين عاشور58811521422014050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم فالح هادي حسين58822421422015130
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم ماجد صبار صالح58831321422040193

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبنين محمد هاشم رؤوف58841221424006012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيتقى باسم حسين داخل58851521422010029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمينا رائد محمد هادي58861021522012034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0080.00ثانوية الفوز للبناتاحيائينور احمد عبد الوهاب حسن58871321422023066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيدانيه ماجد عبد الحميد عبد هللا58881221422025040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية479.0079.83ثانوية الوثبة للبناتاحيائيمريم احمد هادي علي58891021422023030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهراء حمود عباس جداح58901421422060021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحنين سعد عوده كامل58911521422001040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية478.0079.67اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى جعفر صادق كتاب58921521411010075

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية البتول للبناتاحيائيعلياء حسين علي جاسم58931121422013092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيهدير حسين علي جميل58941321522011032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية476.0079.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرند محمد قاسم كاطع58951321422002057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33ثانوية اسماء للبناتتطبيقيغدير احسان جعفر احمد58961121522035016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عبد الكريم منشد حسين58972221411034082

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمنى عصام تركي جضعان58981121422009089

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية468.0078.00اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيزهراء سعد شريف طالب58991421522057012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية467.0077.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيايمن فريد سعدون عبد هللا59001021411020038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية466.0077.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسجى قحطان هادي نايل59011321422015063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية465.0077.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرؤى محمد عذاب زياره59021521422010036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية463.0077.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآمنه ستار حنظل حسين59031321422040001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية462.0077.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمهدي خلدون راضي دحام59041421411041109

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية461.0076.83اعدادية االمال للبناتاحيائينبا جمال عبد هللا علوان59051121422011139

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيتبارك عمار عبد العباس حسن59061421422068026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية459.0076.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الوهاب وليد خليل جاسم59071921511011034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية العامرية للبناتاحيائيتبارك عبد الهادي عالوي خليفه59081021422036029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية452.0075.33ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد جعفر عبد الرزاق59091421424021005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية عائشة للبناتاحيائيتبارك علي حسين كاظم59101421422010035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية451.0075.17اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهدى مصطفى عبد هللا حمود59111321522014035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية450.0075.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيكوثر عبد الكريم غانم عبد النبي59121321422017130

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية449.0074.83اعدادية القدس للبنيناحيائيامام ثائر خليفة رحيم59131021411014012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية449.0074.83ثانوية االالء للبناتاحيائيرغد عبد الستار حميد جاسم59141121422059006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية البصرة للبناتتطبيقيرقيه علي غازي عاتي59151121522043019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيجمانه كريم رشك كاظم59161521522008018
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية442.0073.67اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء عصام صالح عبد علي59171321522002023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية440.0073.33ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيمريم باسم يوسف عبد الرضا59181221522035029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية الحرية للبناتتطبيقيرقية حيدر محمد صالح59191221522026019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية437.0072.83ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيمينا عبير عدنان عبد المجيد59201421522037028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية434.0072.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد عماد رزاق عبد النبي59212221511034078

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية433.0072.17اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيرضا ماجد جاسم جبار59221521511005072

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية432.0072.00ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيمنتظر حسين بنيان عباس59232821517008030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية432.0072.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيرفل رياض عبيد طخاخ59241421522044008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية430.0071.67ثانوية التاخي للبناتتطبيقيشهد سعد جمعه زهراو59251421522017009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية429.0071.50ثانوية دجلة للبناتتطبيقيساره طارق صابر خضير59261421522014012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية427.0071.17اعدادية البتول للبناتتطبيقيبسمه علي حسين علوان59271121522013009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية426.0071.00اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعثمان محمد إسماعيل عالوي59281921511062022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية426.0071.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعباس طالب جمعه موحان59292221511034048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67إعدادية المروج للبنينتطبيقيبسام خالد احمد عيسى59301421511011021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67اعدادية الرشد للبناتتطبيقيحوراء ناصر فاخر كامل59311321522033014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية424.0070.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفرح سعد ضياء جاسم59321121522041050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية422.0070.33اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسن محمد كاظم فياض59332221511037023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية414.0069.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيمصطفى ستار جبار نكال59341521511010080

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية413.0068.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمزاحم حسن عليوي عباس59351021511022050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية412.0068.67ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيحيدر رسول عبد هللا عباس59361321513002005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية402.0067.00اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيسلمان عادل زامل سلمان59372221515013027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية401.0066.83اعدادية الفكر للبناتتطبيقيضحى مثنى كمال محمود59381521522016035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية401.0066.83اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيهشام جابر هاشم شالف59391521511011136

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية400.0066.67اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيحوراء محمد جبار صابر59401521522008023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية399.0066.50اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيمريم زهير زكي علي59411421522068024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية398.0066.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي كامل علي سالم59422821511001122

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية397.0066.17اعدادية الزهور للبناتتطبيقيطيبة حامد ورور جرو59431421522016017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية397.0066.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمسلم حسن عيدان عبود59441421511017110

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية396.0066.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد سليم علي نجم59451021511019087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية396.0066.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء طارق ناجي حسن59461321522002022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية396.0066.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد عماد كاظم نصيف59471021511019092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية396.0066.00ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيايه رعد سعدون محمود59481321522006003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية396.0066.00الخارجياتتطبيقينور عقيل جاسم محمد59491321528050089

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية395.0065.83اعدادية االخالص للبناتتطبيقيحنين سعد حميد حسوني59501121522046007

546 من 175صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية394.0065.67اعدادية االغادير للبناتتطبيقيآيه عمار كاظم عبد الرزاق59511421522071001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية394.0065.67اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيندى جاسم طاهر عالوي59521321522017047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية393.0065.50اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمحمود احمد كامل محمد59531021511038022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية393.0065.50اعدادية اغادير للبناتتطبيقيتيماء عبد هللا محي عبد هللا59541121522038009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية393.0065.50ثانوية بابل للبناتتطبيقيأمنه محمد حسن مجيد59551221522014001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية393.0065.50اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعلي بسام سلمان محسن59561321511014016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية392.0065.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيكرار احسان هادي حمد59571121511032011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية392.0065.33اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي صادق راضي شالكه59581421515002128

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية473.4878.91ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي نزار شريف محمد59592721411039059

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية448.0074.67ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد رضا عبد الرحمن عبد الرضا جاسم59601221511002050

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية445.0074.17اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه ناصر محمد معين59611421422032070

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية444.0074.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيياسر رافد علي جاسم59622421411048326

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية439.0073.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا حيدر محمد حمود59632221411034150

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد حسين كاطع عبيد59641421411039145

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور الزهراء حسن حسين حسن59651521422009107

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية429.0071.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير طالب جبار جبر59661321422040156

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية427.0071.17اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفاطمة احمد عبد العباس شياع59671421422056082

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية425.0070.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزينب طالب بريسم عطوان59681521522014019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية424.0070.67ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيحوراء احمد محسن حميدي59691321522019007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية424.0070.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد الباقر محمد حنون لعيبي59701421511015086

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية422.7270.45زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيياسر منذر عبد الخالق جاسم59711421411008095

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية421.0070.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد عالء حسين خضير59721121411041010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية420.0070.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي شهاب احمد عوين59731421511025047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية417.0069.50اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسين جالل احمد عبد الحسن59742721511034016

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية415.0069.17ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيياسين راغب عاصي سند59751921515005089

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية415.0069.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحيدر حسام عباس مجيد59761021511013044

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية415.0069.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى باسم محمد صالح59771121511017135

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية415.0069.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعباس حيدر داود عبد الغني59781221511027076

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية413.0068.83اعدادية البشير للبنينتطبيقيسجاد صائب حسين خضير59791421511033029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية412.0068.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى عبد المحسن علي سمير59801021511026134

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية410.0068.33ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيتبارك مسلم هادي عبد الوهاب59811221522011005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية407.0067.83اعدادية السياب للبنينتطبيقيفهد صباح فرج علي59821321511028087

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية407.0067.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمهدي صالح مهدي صالح59831121511004155

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية407.0067.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الباقي ضياء عبد الباقي خوجه59841021511014062
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية407.0067.83اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد باقر سجاد حسين عباس59851321511021067

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية405.0067.50ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين علي محمد59861021515003017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية402.0067.00اعدادية القناة للبناتتطبيقيهاجر سليم فاضل جواد59871321522003034

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0099.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهبه رائد حسين كاظم59882521424018358

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0099.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد حسن مصطفى59892521424011066

كلية الطب/جامعة الكوفة597.0099.50للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمنتظر رضا جعفر كركور59902521411029036

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0099.17اعدادية خولة للبناتاحيائيلينه راغب جليل مجيد59912421422021051

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0099.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبتول حسن داخل شبانه59922521424023013

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0099.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياكرام فراس جاسم عبد59932521424004068

كلية الطب/جامعة الكوفة594.8499.14ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيسامر حسين شاكر محمود59942521413008002

كلية الطب/جامعة الكوفة594.1299.02ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حامد حمد حسن59952521422013069

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه خالد مهدي محمد59962521422021117

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم فارس محمد مهدي59972521424018195

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيكوثر رائد مزهر عبود59982521422004673

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمه معين إسماعيل مجيد59992521424025047

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حمزه كاطع مهدي60002521413031152

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيصخر حيدر جبار كريم60012521411041026

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محمد زيدان ديكان60022521424004506

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجنات يوسف شاكر عباس60032421422039052

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور تركي كريم كاظم60042521422040419

كلية الطب/جامعة الكوفة593.7698.96(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى عبد الكريم عامر عزيز60052521424004219

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي ماجد نجم عبد علي60062521411001322

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية المتميزاتاحيائيزينب بشير هنبل كريم60072521422013041

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0098.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه الزهراء سالم علي فرهود60082521424018020

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء علي عذير مسعود60092521422010150

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0098.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم سامر عبد الحسين عباس60102521422040325

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد محسن حسين علي60112521411012271

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0098.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد عادل كريم عاشور60122221411033286

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيرضا ضمير حسين محمد علي60132521413031220

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0098.83ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيعلي وليد محسن عبد الحسين60143021417010004

كلية الطب/جامعة الكوفة592.7698.79(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيه سامر عبد االمير جابر60152521422022029

كلية الطب/جامعة الكوفة592.4898.75ثانوية المتميزاتاحيائيايات علي لفته جوده60162521422013006

كلية الطب/جامعة الكوفة592.1698.69اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمصطفى فراس جميل عبد الحسن60172521411009317

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايات قاسم راهي بعيوي60182521424022014
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كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين ثابت دلف حسين60192521413031148

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعيسى عبد الزهره محيسن حنون60202521413024073

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيريام نبيل محمد جاسم60212521422003191

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن علي جبار عبد هللا60222521413030016

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيأحمد فارس عباس محمد60232521411005002

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير ضياء فليح حسن60242521424004725

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر علي حسين60252221413023136

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67الخارجياتاحيائيفاطمه عامر حميد هادي60262521428050403

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائياسراء عبد االله نعمه شبيب60272521422003027

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين رياض مهدي شاكر60282521424014046

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد محمد حسين محمد علي مجيد60292321413016007

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد حيدر حسن حمودي60302521413011016

كلية الطب/جامعة الكوفة591.9698.66(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب مجبل عبد الزهرة كريم60312521422022562

كلية الطب/جامعة الكوفة591.9698.66(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء حسين سالم عبود60322521422040031

كلية الطب/جامعة الكوفة591.8498.64ثانوية المتميزاتاحيائيزينب فاضل رزاق مسلم60332521422013047

كلية الطب/جامعة الكوفة591.6098.60(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حسين عبد علي عاجل60342521424004332

كلية الطب/جامعة الكوفة591.6098.60ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيود نبيل علي حسين60352521424011089

كلية الطب/جامعة الكوفة591.6098.60اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياسعد خالد ابراهيم اسماعيل60362521411009030

كلية الطب/جامعة الكوفة591.5298.59ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحسنات حيدر صالح مهدي60372521424022032

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائييقين حسام جبار عبد60382621424007240

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0098.50اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد باقر عادل لفته زغير60392521411041042

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0098.50األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد صادق ضرغام صمد صاحب60402521413005034

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا مازن عبد الهادي عبد الرزاق60412521413031543

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0098.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر بسام جعفر مجيد60422521413031514

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0098.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم مناف خليل ابراهيم60432521424018209

كلية الطب/جامعة الكوفة590.8898.48(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح حسين حسن راضي60442521424018120

كلية الطب/جامعة الكوفة590.8498.47(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرانيا فالح رزاق جعفر60452521424004295

كلية الطب/جامعة الكوفة590.4098.40اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيابراهيم نبيل عبد العباس عبد60462521411009003

كلية الطب/جامعة الكوفة590.3698.39(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب غالب رشيد عباس60472521424004584

كلية الطب/جامعة الكوفة590.3698.39(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور صباح كريم رياح60482521424018325

كلية الطب/جامعة الكوفة590.2898.38(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء صدام عبد الحسين عبد علي60492521422022442

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر فيصل محمود60502521413033084

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0098.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب احمد عبد الزهره حسن60512721422037154

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد ميثم خالد محمد علي60522221413023194
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كلية الطب/جامعة الكوفة590.0098.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأمنه علي عبد الرضا محمد علي60532521424004012

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ستار عبد هللا ثجيل60542521413031499

كلية الطب/جامعة الكوفة590.0098.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيغفران حيدر عبد الحسين سعد60552521424025039

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة588.0098.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه عمار شامل شاطي60562521422003181

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء احمد سعد حسين60572521424004393

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.8097.97ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمنار احمد جواد امانه60582521424015124

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد جابر جواد ناصر60592521413017088

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب حسين جبار شهيد60602521424016010

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينبأ مهدي عبد االمير عباس60612521424028022

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيفضل هللا ناجح حسين عبد الحسين60622521413031433

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي خالد جاسم سعيد60632521413031355

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيورود قحطان يحيى عبد60642521424030140

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.7697.79ثانوية المتميزيناحيائيعبد النبي عبد الحسين مهدي محمد خليل60652521411030033

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه فارس حمود سعد60662521424022155

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيزيد كاظم محمد كاظم60672521413011006

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيغيث حامد جدوع خليل60682521413017078

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0097.67اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى احمد بدر محي60692521411005162

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0097.67اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحيدر قاسم عبد االخوه حسن60702521411004042

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم قحطان محمد عبد علي60712521424018201

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار وسام محمد عبد الحسين60722521424018237

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.3697.56ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر غافل علي60732521413024091

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0097.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى عدنان شاكر عبد الباقي60742521411005164

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب محمد علوان حسن60752521424013061

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل عبد العباس مظلوم60762521413031304

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0097.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور حيدر شاكر شعالن60772421426001326

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيسكينه احمد عباس هلول60782521424015082

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0097.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء فالح نوماس دحام60792521422003242

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0097.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائياسد هللا فارس عبد الزهرة سويد60802521411005015

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.5297.42ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حسن عبد الزهره عباس60812521422013042

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.4497.41ثانوية المتميزاتاحيائيعلياء عبد العباس عبد حسين60822521422013062

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة584.0097.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيامجد علي هادي عبد الزهره60832521411029005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0098.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه حيدر عباس سعد60842521424004336

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.9697.99ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد العالي بعيوي60852521411030058

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار بوهان60862521424030052
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه جاسم شاكر محمد سعيد60872521424018025

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيلينا ثامر صاحب خنجر60882521424018150

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين اياد مجيد حميد60892521411012063

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه واثق عباس عبد هللا60902521422040264

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم علي حسين60912521411007386

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمجتبى احمد عطيه حميد60922521413023103

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب موسى عبد االمير عبد هللا60932521424004601

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرسل جليل عبد كزار60942521424022052

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيساره حاكم عبد الرضا علي60952521424004622

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى سمير عبد النبي عبد علي60962521424004216

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايه شكر يعقوب يوسف60972521424014036

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي غضبان عبيد60982521424004473

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مصطفى مكي عبد الحسين60992521424018109

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمالك لطيف مجيد عبد61002521424018220

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرقية مثنى نعيم عبد الرزاق61012521424011030

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار عالوي حسين عطش61022521424018229

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيرقيه حيدر رحيم وهاب61032521424012009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم احمد حسون عيسى61042521424022174

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب علي كامل مجبل61052521424015069

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين علي محمد خضير61062521411010060

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير حبيب عبد االمير عبود61072521413014008

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهدى محمود عبد الرضا لفته61082521422035243

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب محمود عبد المحسن عبود61092521422021089

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين نجاح رشيد61102521422026054

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيهدى ابراهيم عبيد عباس61112521424003046

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول فؤاد نجاح مهدي61122521422022133

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر كريم خصاف ستار61132521413017087

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب مهند محمد رشاد جعفر61142521422021090

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.3697.56ثانوية المتميزاتاحيائيفدك حسن يوسف عبد هللا61152521422013076

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.2897.55ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد عدنان صالح61162521411030045

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس عيسى جابر جدوع61172521413023067

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50اعدادية الحسين للبنيناحيائيعباس سالم عبد االمير موسى61182621411028072

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرقيه رياض سعيد بعير61192521422003176

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيحوراء عزيز ناجي عزوز61202521424015032
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد ضياء حسين مهدي61212521413031234

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين حيدر عباس زغير61222521424004148

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي سعد عبار عبد الزهره61232521413031363

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50اعدادية ميسان للبنيناحيائيتمار عالء رزاق عبد الحسين61242521411011019

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيغفران فرج خضر حسن61252521424015099

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة584.1297.35ثانوية المتميزاتاحيائيزينب مصطفى كامل عثمان61262521422013049

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة584.0097.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيميامي خليل فضاله كنيدح61272221424037091

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة584.0097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه ليث كاظم عبد هللا61282521424014117

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد حيدر عزيز عبود61292421511027043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة467.0077.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين كريم عالوي فرج61302521513031022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسن فارس عزيز عبد زيد61312521511007043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة458.0076.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد مهدي61321621511020024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمجتبى سمير شهيد وليد61332521513031057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيياسر عمار عبد الجبار ابراهيم61341021511017088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمحمد نزار عبود حساني61352521511008142

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة454.0075.67األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي نجاح حسن علي61362521513005016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمؤمل كاظم عبد الواحد يوسف61372321511028027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية البسمة للبناتتطبيقيشمس جاسم محمد طاهر61381621522080035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيبهاء سمير مهدي عبد الرزاق61392521511007214

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم جواد عبد الزهرة61402521511009048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة451.0075.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيمريم احمد عبد ناطور61412521522004073

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيرضا نزار حسين علي61422521513013022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة448.0074.67ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعبد المجيد علي نور الدين عبد الزهره61432521513033025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمسلم حيدر عوده جاسم61442521511008147

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيمالك ناصر حسين علي61452821522030040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيسجاد حسين حسن محمد61462821517006006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة عاطف يونس خلف61471621522035057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة442.0073.67ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيأسماء حسين عبيد عبد السادة61482521524025001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة439.0073.17اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيرقيه حسن عباس سعد61492521522003027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسيف ناجح وداعه جاسم61502521513023009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيخضير عباس دينار سركال61512821511012021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة431.0071.83سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيزيد باسم عبد الرسول عبد الرضا61523021517048003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي كريم طالب كريم61531621513020022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمجتبى عبد الحسين عبد الرضا مهدي61541621511026050

546 من 181صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي سلطان عباس61551621511011041

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة531.0088.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل مهدي عاتي جبر61562521413031475

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقياحمد فارس عبد الزهره مصطفى61572521513013005

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد هللا عبد الحسين61582521511001087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي عمار عبد القادر عاتي61591621513071091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمصطفى حمد ابراهيم هاشم61601621511068042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة547.0091.17ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران قماحيائيمحمد جعفر محمد باقر عبد الصاحب حسن61613021417010009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة536.0089.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك مكي عبد اللطيف موسى61621621422003020

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيقنوت رافد كاظم عبيد61632521424012019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.0084.00للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمحمد منتظر كرار اسماعيل عبد المجيد61642521411029030

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى وائل عبد اللطيف كديمي61651621513021131

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمنتظر حيدر شاكر سالم61662521511018043

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينور حيدر عبد هللا محمود61672521526001166

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة380.0063.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينبأ عواد عبيس محمد61682521522004081

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة380.0063.33ثانوية الكندي الخاصة للبنينتطبيقيمحمد فالح كفار واجد61691621513084004

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس مدلل سهيل61702721515003014

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0088.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم عمران موسى جعفر61712921422003126

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد حسن علي61722521422003413

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0087.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب محمد سالم عبود61732521422022564

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0087.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيافاطم ساجد طالب عبد علي61742421424023010

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0087.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأسماء نعمه عبد جاسم61752521424004004

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0087.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور جعفر هادي جعفر61762521424018317

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0086.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد حمودة فاضل عباس61772421511036060

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء وسام كاظم علي61782521422010163

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0086.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيكرار ايوب عبد زيد ساجت61792421513010047

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عباس عبد الزهره61802521413030103

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0085.50ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء تايه ناجي عذاب61812521424024012

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبتول مهدي احمد وهاب61822521424022020

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0085.33ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد داود سلمان61831621513070011

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0084.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرسل علي عبد هللا عبادي61842521424004311

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0084.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائياكرم زكي يحيى علي61852521411008024

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد سعيد نومان سويد61862521413033125

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد صاحب هادي61872521424030043

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحمزة اياد جابر محمد61881621511043061
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كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر فاضل جاسم61892521424014238

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0084.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيانوار يوسف عباس كاظم61902521422007008

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب علي عبد الزهره سعيد61912521422003292

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0083.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيهدى صالح حسن كسار61922521522004094

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0083.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء ماهر محمد والي61932521422030060

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0083.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحسن ساجد عبد االله ديوان61942521411001390

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمريم ماجد جبار جادر61952521424030122

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهدى سالم علي حسن61962521426001391

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0082.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور فالح عطيه كاظم61972521424014364

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهاله حسين علي هادي61982521426001453

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0082.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبا ناهي كاظم جيثوم61992521424014344

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائياالء باسم محمد علي جاسم62002521422001005

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0082.33ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد رشيد يوسف62012521424024017

كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0082.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمنتظر اياد رسن مردان62022521513025031

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0081.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان شاوي عبود62032521424014177

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0081.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير علي مزهر راضي62042521426001444

كلية العلوم/جامعة الكوفة488.7681.46ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيآيه تحسين علي عباس62052521424011002

كلية العلوم/جامعة الكوفة488.0081.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء صالح حازم صالح62062521422022439

كلية العلوم/جامعة الكوفة488.0081.33اعدادية العزة للبنينتطبيقيعباس علي ناصر حسين62072521511016017

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0081.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي رزاق جواد62082521424014281

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0081.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغسق صالح هادي عبد الحسين62092521422003386

كلية العلوم/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية واسط للبناتاحيائيمنار قاسم نجم عباس62102521422008088

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية العدالة للبناتاحيائيبشائر حيدر حسن عبد هللا62112521422002010

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيناجي صباح علي عبيد62121621513070024

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيحيدر عدنان بتي مجيسر62132821511032015

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية االمير للبناتاحيائيرند عبد الحر جاهم جبر62142521422021049

كلية العلوم/جامعة الكوفة482.0080.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينوره مهند نجاح جهاد62152521424030136

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0080.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك ضياء محسن عبد هللا62162521424014052

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0080.17اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحيدر قاسم مدلول نوماس62172721511033055

كلية العلوم/جامعة الكوفة480.0080.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهجران خضير عباس حمزه62182521422022621

كلية العلوم/جامعة الكوفة479.0079.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء احمد جودي حسين62192521422022398

كلية العلوم/جامعة الكوفة477.0079.50ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمة فرات صبار منذور62202321422037067

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسيل محمد طوينه كاظم62212221422050013

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0079.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيباسم خضير عدالن سعيد62221621513071014
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كلية العلوم/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن اديب شاكر عبد الشهيد62232521413031115

كلية العلوم/جامعة الكوفة472.0078.67اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمنتظر حسين عبد الرضا عباس62242221511060037

كلية العلوم/جامعة الكوفة471.0078.50اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقياحمد حميد محيل عويز62252521511001005

كلية العلوم/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب خضر عباس عبود62262521424019057

كلية العلوم/جامعة الكوفة468.0078.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسنين محسن صابر عبد الرزاق62271621511075012

كلية العلوم/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتجى عقيل حسن موسى62282521411001474

كلية العلوم/جامعة الكوفة465.0077.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة نصير عبد المهدي كاظم62292521422030099

كلية العلوم/جامعة الكوفة464.0077.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيامير شاكر لفته محسن62302521513025004

كلية العلوم/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيرضا عقيل صالح هادي62312521511008056

كلية العلوم/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيطه عاشور عبد زيد ساجت62322421513010033

كلية العلوم/جامعة الكوفة462.0077.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيعلي جابر مهدي وحيد62331621513070012

كلية العلوم/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية االعالم للبنينتطبيقيجهاد عبد الحسن عبار داغر62341621511041010

كلية العلوم/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيعلي رحيم عبد الرضا جاسم62352521513025018

كلية العلوم/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمسلم محمد لفلوف صبر62362921511016114

كلية العلوم/جامعة الكوفة443.0073.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيتمار رعد فاضل سلطان62372621511005007

كلية العلوم/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الستار موسى عمران62382521515002090

كلية العلوم/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقينصيف جاسم حمود شالل62392821511015226

كلية العلوم/جامعة الكوفة441.0073.50الخارجياتتطبيقيزهراء جاسم محمد حسين62402521528050036

كلية العلوم/جامعة الكوفة439.0073.17ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد مهدي عبد هللا62412521513025029

كلية العلوم/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه زيد سوادي خضور62422521524033004

كلية العلوم/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيعمار محمد عبد زيد ساجت62432421513010042

كلية العلوم/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمحمد سلمان شمران موسى62442521513025026

كلية العلوم/جامعة الكوفة425.0070.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقينورا عباس ناظم جبر62452521522004091

كلية العلوم/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين قادر عبد الرحمن62462521515004095

كلية العلوم/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسجاد اياد صكبان عبد العالي62472521517006008

كلية العلوم/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية االبراج للبنينتطبيقيباقر بهلول رشيد شناوه62482521511023004

كلية العلوم/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمصطفى سليم سلمان محمد جواد62492521511033036

كلية العلوم/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيأحمد أمير حسين محمد62502521511018001

كلية العلوم/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيساره فاخر محسن كاظم62512521522035010

كلية العلوم/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقينور الدين شريف عبد فالح62521621513026083

كلية العلوم/جامعة الكوفة407.0067.83الخارجيونتطبيقيمحمد جبار حربي عبدالخضر62532921518001156

كلية العلوم/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيفهد حامد كريم عبد هللا62542521511009068

كلية العلوم/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس جابر محسن62552521513031067

كلية العلوم/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي يوسف حميد جبر62561621513071099
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية التحرير للبنيناحيائيفاضل عباس نعمه عباس62572521411033083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة443.0073.83ثانوية غزة للبناتاحيائيرقيه اسامه محمد خضير62582421422007025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة433.0072.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء ثائر حسن حسين62592521422004310

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيكرار حسين جابر نعمه62602521411011104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيازهر احمد بديوي خشان62612521411012022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيحسين ماجد ديوي عباس62622921411023030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائيكرار صالح عودة هاشم62632421411003105

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين حسين عجيل62641621515006021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيالسجاد عبد العظيم عبد الرزاق فياض62651621511034014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة389.0064.83ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيجعفر حيدر جواد جابر62662521513033007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيبتول عادل رشيد محسن62672721522055009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة383.0063.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات تطبيقيايه صباح ظاهر عبد62682521522004019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيعلي جعفر طه محمد62691621517005012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيشهد عقيل جبار جاسم62702521524025006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد حيدر مهدي62712521513031024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيسيف باسم حبيب كاظم62722521511010024

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد مردان مخيف محسون62732521411001026

كلية القانون/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمؤمل مسلم صادق عبد الزهره62742521411009238

كلية القانون/جامعة الكوفة454.0075.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيامير نصير جواد كاظم62752521213025007

كلية القانون/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحمد رحيم عويد نعاس62762521217006003

كلية القانون/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيزيد حسين عليوي ياسين62772521215002033

كلية القانون/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر مهدي جاسم كريم62782521211021109

كلية القانون/جامعة الكوفة425.0070.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين كاظم حميد فرج62792521211021093

كلية القانون/جامعة الكوفة424.0070.67ثانوية النجوم االهلية للبناتادبينور هيثم كاظم علي62802521224001009

كلية القانون/جامعة الكوفة423.0070.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعلي ظاهر حبيب كلل62812521213023013

كلية القانون/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية االبراج للبنينادبيحسين علي عباس هاشم62822521211023031

كلية القانون/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد نجم عبد عمران62832521211021284

كلية القانون/جامعة الكوفة422.0070.33الخارجيونادبيحسين ناظم عباس كعيد62842521218001280

كلية القانون/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمها محمد علي شيال62852521227006040

كلية القانون/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيأبا الحسن صفاء ناظم عبد هللا62862521211018001

كلية القانون/جامعة الكوفة420.0070.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحيدر علي عايد عفلوك مطر62872521213023006

كلية القانون/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيباقر عامر كاظم وناس62882521211021043

كلية القانون/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمنتظر ضرغام حسن ميري62892521213013048

كلية القانون/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبييحيى هيثم عبد الحسين عزيز62902521215001082
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كلية القانون/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسن هادي صالح62912521211012173

كلية القانون/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمقتدى ثابت محمد ساجت62922521213025043

كلية القانون/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية االبراج للبنينادبيحسين داخل حسين عبود62932521211023027

كلية القانون/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعلي جواد عبد عطش62942521215002050

كلية القانون/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحازم عباس عبد هللا عبد الكاظم62952521211021060

كلية القانون/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية هل اتى للبنينادبيسجاد حسين سعدون جدوع62962521211036032

كلية القانون/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين ميثاق طالب بعيوي62972521211021096

كلية القانون/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية الحامدات للبناتادبيتقى سالم جاسم سلطان62982521222034009

كلية القانون/جامعة الكوفة417.0069.50ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيايناس علي خشان هادي62992521226002003

كلية القانون/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد عارف هنون دبيس63002521211021015

كلية القانون/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد جميل عبد هللا محمد63012521211004060

كلية القانون/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيباقر جاسم محمد شندل63022521211004007

كلية القانون/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية االفتخار للبناتادبيفرقان فالح حسن عبد هللا63032521222017045

كلية القانون/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية ميسان للبنينادبيمحمد صالح غالي جاسم63042521211011057

كلية القانون/جامعة الكوفة415.0069.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد علي حارث حسن كاطع63052521213013036

كلية القانون/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد صادق عباس كامل ناجي63062521211021261

كلية القانون/جامعة الكوفة414.0069.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمرتضى حيدر خضير عباس63072521513005024

كلية القانون/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير حيدر عباس جاسم63082521211012026

كلية القانون/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكاظم احمد جمعه حسن63092521211021214

كلية القانون/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحامد حسن حمزه عبود63102521211008028

كلية القانون/جامعة الكوفة412.0068.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمقتدى حسين هادي صالح63112521213013047

كلية القانون/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد عقيل جليل عبد االمير63122521211021018

كلية القانون/جامعة الكوفة411.0068.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمهيمن رزاق صاحب نصيف63132521213013050

كلية القانون/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية ميسان للبنينادبيعلي سعد شاكر محمد63142521211011043

كلية القانون/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية هل اتى للبنينادبيعلي عبد الحسين سوادي عبد63152521211036044

كلية القانون/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيغيث رائد جواد عبد الحسين63162521211008123

كلية القانون/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيغيث كاظم عواد راضي63172521211008124

كلية القانون/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسين عالء كاظم نعمة63182521511007061

كلية القانون/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيفاطمه حمزه عبد االمير كاظم63192521222033012

كلية القانون/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية الالذقية للبناتادبيساره مصطفى عبد الكريم حسين63202521222003073

كلية القانون/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عبد العباس محسن جاسم63212521211021188

كلية القانون/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية هل اتى للبنينادبيزين الدين زيدان عباس جبار63222521211036030

كلية القانون/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمحمد جواد مالك حسين63232521215002069

كلية القانون/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيبنين حيدر قاسم محمد علي63242521222023005

546 من 186صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعبد هللا فارس كاظم حسن63252521211012159

كلية القانون/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الالذقية للبناتادبيزهراء اسعد هادي شريف63262521222003050

كلية القانون/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد رائد نواف جياد63272521211012129

كلية القانون/جامعة الكوفة404.0067.33اعدادية شمس الحرية للبناتادبياية احسان علي حسين63282521222030003

كلية القانون/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد الصادق هادي ورد عسكر63292521211021243

كلية القانون/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية االكرمين للبناتادبيدينا كاظم حميد عبد هللا63302521222019013

كلية القانون/جامعة الكوفة403.0067.17الخارجيونادبيمرتضى حامد لطيف عبداليمه63312521218001756

كلية القانون/جامعة الكوفة403.0067.17ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيسجاد حسين عدنان مهدي63322521215001036

كلية القانون/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمرتضى كاظم كريم جساب63332521211018041

كلية القانون/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب حميد خضر جالب63342521222035061

كلية القانون/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمرتضى ابراهيم رحيم هاني63352521211008169

كلية القانون/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبياسراء قصي عزيز نعمه63362521222031002

كلية القانون/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبيامين حسين عبد الرزاق عبد الحسن63372521213007001

كلية القانون/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية نور الياسري المختلطةادبيايمن سماح طارق كاظم63382521217007004

كلية القانون/جامعة الكوفة400.0066.67الخارجيونادبيعلي هادي احمد حسن63392521218001575

كلية القانون/جامعة الكوفة399.0066.50ثانوية نور الياسري المختلطةادبيسيف مقداد عواد مهدي63402521217007009

كلية القانون/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمرتضى حاتم عفلوك مطر63412521213023021

كلية القانون/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيعبد هللا عبد االمير حزام عبد نور63422521213028009

كلية القانون/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمحمد ياسين حسن مريهج63432521211028026

كلية القانون/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد محمد مصحب طاهر63442521211021023

كلية القانون/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيمرتضى عبد هللا هاني حسن63452521215007071

كلية القانون/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيفاطمه احمد فالح مهدي63462521224028017

كلية القانون/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية االبراج للبنينادبيمصطفى سعدون عبد حسين63472521211023092

كلية القانون/جامعة الكوفة394.0065.67ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيحنان عدنان قيس سلمان63482521224029005

كلية القانون/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمقتدى محمد عبد كاظم63492521215002093

كلية القانون/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد عبد الصافي محيسن جبار63502521211021133

كلية القانون/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيياسر احمد علي اصغر محمد علي63512521211021349

كلية القانون/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبياثير اياد احمد شهد63522521215002002

كلية القانون/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي المرتضى عدنان رحيم حمود63532521211021169

كلية القانون/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين عدنان علي حول63542521211012087

كلية القانون/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيليث عدي حسين عبد الحسن63552521211008132

كلية القانون/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية المتنبي االهلية للبنينادبيباسم فارس خزعل باقر63562521213001001

كلية القانون/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبينبأ علي حبيب علوان63572521222023036

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة416.0069.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبتول حيدر يونس علي63582521422022131
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية البيان للبنينادبيسجاد صفاء هادي عيسى63592321211014030

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيطاهر صفاء محمد رحيم6360272051021022

كلية التمريض/جامعة الكوفة570.0095.00للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمحمد صباح حسن حمادي63612521411029029

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر حسن عبد االمير63622521411023041

كلية التمريض/جامعة الكوفة567.0094.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين باسم رحيم علوان63632521413013264

كلية التمريض/جامعة الكوفة565.0094.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد صباح وهاب عواد63642521411007367

كلية التمريض/جامعة الكوفة565.0094.17ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعبد هللا محمد صاحب عيسى63652321417063021

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0094.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين عويز حسون63662521411001417

كلية التمريض/جامعة الكوفة564.0094.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء رياض عباس عبد هللا63672521422003215

كلية التمريض/جامعة الكوفة563.0093.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث وسام سعد سالم63682521413031465

كلية التمريض/جامعة الكوفة563.0093.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عيدان هاشم63692521413033152

كلية التمريض/جامعة الكوفة562.0093.67ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكاظم عبد الهادي حسين كاظم63702521413033108

كلية التمريض/جامعة الكوفة562.0093.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين نجاح نعمه سلمان63712521413031145

كلية التمريض/جامعة الكوفة561.0093.50الخارجياتاحيائيصفاء محسن علي ناصر63722521428050360

كلية التمريض/جامعة الكوفة561.0093.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى حسين حمد هللا ناجي63732521413031480

كلية التمريض/جامعة الكوفة561.0093.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر خضير عباس63742521413031535

كلية التمريض/جامعة الكوفة561.0093.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين كرار محمد مايع63752521422003085

كلية التمريض/جامعة الكوفة561.0093.50ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسين حليم مهدي عبود63762521415001034

كلية التمريض/جامعة الكوفة560.0093.33ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي خالد مجبل عبد ياسر63772521415001163

كلية التمريض/جامعة الكوفة559.0093.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيبهاء جاسم صبري عباس63782521413031096

كلية التمريض/جامعة الكوفة557.0092.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيغدير صالح هادي شويني63792521424013077

كلية التمريض/جامعة الكوفة556.0092.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيآيات عماد فليح حسن63802521422003009

كلية التمريض/جامعة الكوفة555.0092.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفردوس فراس محسن سرحان63812521424014287

كلية التمريض/جامعة الكوفة554.0092.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيسجى رعد خلف كريم63822521422024084

كلية التمريض/جامعة الكوفة554.0092.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عامر صادق باقر63832521424004348

كلية التمريض/جامعة الكوفة552.0092.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيسرور محمد عبد الرضا عليوي63842521427003013

كلية التمريض/جامعة الكوفة552.0092.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه فاضل عبد االله طاهر63852521424014114

كلية التمريض/جامعة الكوفة552.0092.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل سالم شاكر63862521424033032

كلية التمريض/جامعة الكوفة551.0091.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيات ستار كهون جادر63872521422022014

كلية التمريض/جامعة الكوفة550.0091.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيقمر فاضل جعفر صادق63882521424018132

كلية التمريض/جامعة الكوفة549.0091.50اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائينور ابراهيم عبيد عباس63892521424003042

كلية التمريض/جامعة الكوفة549.0091.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيميسم سعد عبد الزهره حبيب63902421422039209

كلية التمريض/جامعة الكوفة548.0091.33اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب حيدر حاتم جاسم63912521422001089

كلية التمريض/جامعة الكوفة548.0091.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمريم محمد حسن ابو حنينه63922421427008155
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كلية التمريض/جامعة الكوفة548.0091.33ثانوية غزة للبناتاحيائيسهام موحان سعد كاظم63932421422007044

كلية التمريض/جامعة الكوفة547.0091.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء نور جابر حمزه63942321422062052

كلية التمريض/جامعة الكوفة546.0091.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيشهد عدي صالح حويل63952521427006081

كلية التمريض/جامعة الكوفة546.0091.00الخارجياتاحيائينور الهدى صباح حسن كاظم63962321428050332

كلية التمريض/جامعة الكوفة545.0090.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور مكي عيدان شدهان63972521424018340

كلية التمريض/جامعة الكوفة545.0090.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء اسعد رحيم حسين63982421422030045

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة475.0079.17اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه امين رسول حميد63992421422040182

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسراء حيدر شهيد شالش64002521426001003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائينور الهدى حكمت خضير شخير64012521424024040

كلية الزراعة/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي قاسم كامل مهدي64022521411014130

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0082.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء حسن دعبول عمران64032421427008075

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمريم زهير عبد الرضا عبد العباس64042521422026136

كلية اللغات/جامعة الكوفة463.0077.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيشهد مقداد عبد الرضا علي64052521424004675

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0075.17ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيخديجة قاسم محمد صاحب64062521224024005

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية شجرة الدر للبناتادبيفاطمة فائز علي شكر64072521222018036

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية البتول للبناتادبيمنار محيي خيون محسن64082221222081030

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية االيمان للبناتادبيفاطمه الزهراء غسان عبد زيد عبد الرضا64092521222038028

كلية اللغات/جامعة الكوفة419.0069.83ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد رزاق عبد االمير جواد64102521213014018

كلية اللغات/جامعة الكوفة416.0069.33اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي صالح حسن خشيش64112521211021183

كلية اللغات/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية االسراء للبناتادبيبنين خضر عبد هادي64122521222025001

كلية اللغات/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمة عبد علي عبد الحسين شعالن64132521222030038

كلية اللغات/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيسجى جمال جبار محمد64142521222031042

كلية اللغات/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء حسن محمد فاضل حسن64152521222026030

كلية اللغات/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية موسى الكليم للبنينادبيسجاد ابراهيم الزم كاظم64162321211049009

كلية اللغات/جامعة الكوفة400.0066.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق ادبيزينب عامر صكبان عبد هللا64172721222008035

كلية اللغات/جامعة الكوفة399.0066.50اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزينب كاظم عيسى حمادي64182521222020028

كلية اللغات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية نور الحسين للبناتادبينور جابر صكر بجاي64192521222016129

كلية اللغات/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد ابراهيم64202521513033048

كلية اللغات/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية الالذقية للبناتادبيفرح محمد سعيد سلمان64212521222003089

كلية اللغات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيباقر محمد محمود قاسم64222521211021047

كلية اللغات/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيامير ستار رحيم جليوي64232521213013006

كلية اللغات/جامعة الكوفة387.0064.50ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيانس ياسين مصطفى عبد الرزاق64242121211006007

كلية اللغات/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحسن حيدر عبد االمير صاحب64252521213023005

كلية اللغات/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعباس علي مجيد خالف64262521511007101
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كلية اللغات/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيمسره نزار علي نعمه64272521222031058

كلية اللغات/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية النيل للبنينادبيزين الدين رائد علوان رحمن64282321211029023

كلية اللغات/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد وليد كريم حلوس64292521513033052

كلية اللغات/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين حيدر عبدعلي كاظم64302521511012041

كلية اللغات/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية غزة للبناتادبيرجاء حسن غثيث مهدي64312421222007019

كلية اللغات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه صالح كريم نجم64322521222007099

كلية اللغات/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيوليد نصير جواد كاظم64332521213025049

كلية اللغات/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبنين قاسم جبر عبيد64342521224014010

كلية اللغات/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين جميل محمد سامي64352521211012075

كلية اللغات/جامعة الكوفة372.0062.00اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيهبه عباس عراك موسى64362521222023042

كلية اللغات/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمرتضى كريم كريعه تعيب64372521211004078

كلية اللغات/جامعة الكوفة360.0060.00اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء محمد زاير رحيم64382521222028015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0073.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيحوراء عبد الزهره عبد الحسين ابراهيم64392521422022273

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة431.0071.83اعدادية شمس الحرية للبناتادبيبنين صباح جليل زاير64402521222030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحوراء قاسم محمد غانم64412521227006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء ناصر عباس محمد64422521426001190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة405.0067.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد معين حسن جابر64432521413030092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر عبد الزهره كريم64442521411007342

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعباس علي محمد حسين علوان64452521411005074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة386.0064.33اعدادية الفداء للبناتادبيريم فراس فالح عبد الحمزه64461421222033023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد محمود ابراهيم دبو6447252051044131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة385.0064.17اعداديه يافا للبناتاحيائيايات سعد جابر عبد هللا64482421422040022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة383.0063.83ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيعبد هللا نزار علي حسين64492521511031017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيروح هللا اسامة سلمان مجيد64502521411012102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0063.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيصبا صباح نوري نزار64512521422004541

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة382.0063.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي شالش حسن64522521424023050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب علي حسين راضي64532521422035133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة380.0063.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسحر كامل عبد الحسين عويز64542521422004514

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبنين عالء عبد العالي كاظم64552521422003081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة377.0062.83ثانوية االكرمين للبناتادبيتهاني عالء حسين معارج64562521222019010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد رياض شمران يوسف64572521211004065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمه ناصر حمود كريم64582521422035197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0062.33ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحميد فاضل حميد مهدي64592521213014008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد جعفر هيثم عبد الرزاق64602521411041044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة374.0062.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبشائر هشام جواد كاظم64612521424004137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيحسين صادق حسن عليوي64622521515007021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة370.0061.67اعدادية الالذقية للبناتادبيفرقان حسين شاكر محمد حسن64632521222003090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين محمد راضي علي64642521211012097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيهادي علي هادي حجيل64652521217012018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة367.0061.17ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين ساجت دخيل64662521515007055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة364.0060.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيجواد عقيل جواد ناصر64672521211008027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين فؤاد حمزه كاظم64682521211022012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيحسين جبار مكي فارس64692521211008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة360.0060.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمحمد علي عايد عفلوك مطر64702521213023020

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0077.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار عوده زهير عذافه64712521424018231

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيهاشم خليل هاشم ابراهيم64722521413031716

كلية التربية/جامعة الكوفة451.0075.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيبنين رياض محمد ابو شخيره64732521427014009

كلية التربية/جامعة الكوفة447.0074.50ثانوية رواد السالم االهلية للبنينادبيجعفر عبد الحسن جوده داود64742521213026001

كلية التربية/جامعة الكوفة446.0074.33اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيياسر لطيف شهيد مشكور64752521411010257

كلية التربية/جامعة الكوفة438.0073.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم قيس برهان محمد64762521422040338

كلية التربية/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيغدير حيدر جواد كاظم64772521222035087

كلية التربية/جامعة الكوفة436.0072.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه سعد حنين جاسم64782521422004614

كلية التربية/جامعة الكوفة434.0072.33اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيصاحب زمن جواد عبد المحمد64792521411007179

كلية التربية/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد عبد االمير عبد الحسن سلمان64802521411007021

كلية التربية/جامعة الكوفة426.0071.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر محسن عبود كاظم64812521413023043

كلية التربية/جامعة الكوفة423.0070.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي تحسين فارس ابراهيم64822521511007112

كلية التربية/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد حسين شاكر عبود64832421411037172

كلية التربية/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيعلي رياض عالوي كاظم64842521411008226

كلية التربية/جامعة الكوفة419.0069.83اعدادية المربد المركزية للبنينادبيعلي ثامر عبد الساده جاسم64852521211035086

كلية التربية/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية شمس الحرية للبناتادبيرقية كريم عبيد صاحب64862521222030018

كلية التربية/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيأحمد عبد مسلم جاسم محمد64872521213013003

كلية التربية/جامعة الكوفة399.0066.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي عبدالحسين حمزاوي64882521511007172

كلية التربية/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيرقيه فاضل عطيه حسان64892521227006016

كلية التربية/جامعة الكوفة397.0066.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيفاطمه محمد حسين محمد64902521524004021

كلية التربية/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسين عادل حاتم فليح64912521511001040

كلية التربية/جامعة الكوفة384.0064.00ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد حمزه جاسم64922521515007071

كلية التربية/جامعة الكوفة383.0063.83اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين اشرف كاظم منجى64932321515002068

كلية التربية/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيجاسم محمد راضي محمد64942521511001027
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كلية التربية/جامعة الكوفة381.0063.50ثانوية آل بدير المسائية للبنينتطبيقيصادق حسن انعيمه عباس64952421515009011

كلية التربية/جامعة الكوفة381.0063.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيزيد فالح نعمة صالح64962521511012039

كلية التربية/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيزيد عصام غانم حمزه64972521511007086

كلية التربية/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيزين العابدين علي جابر مرو64982221511081024

كلية التربية/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيرباب علي جابر بدوي6499222052138015

كلية التربية/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر حليم عليوي فندي65002721511025115

كلية التربية/جامعة الكوفة361.0060.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسن ميري سلمان زلبوع65012421513010013

كلية التربية/جامعة الكوفة361.0060.17اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقياحمد حسين نعيم جساب65022221511059002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة532.0088.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عالء عبد الزهره مزهر65032521424004355

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة527.0087.83ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيشهد حسن وزيج عطيه65042421224006006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة525.0087.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيصادق كاظم حميد جابر65052521413030043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة511.0085.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي هاشم مهدي حمزه65062521413031422

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة494.0082.33اعدادية ميسان للبنينتطبيقيامير علي حسين عبيد65072521511011007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة492.0082.00اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائييوسف نجم عبد العالي هاشم65082521411018133

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة486.0081.00اعدادية نور الحسين للبناتادبيايه وسام جاسم محمد65092521222016012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة485.0080.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيمآب علي حسين عبد65102521224006004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة485.0080.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد علي هاتف عبد صكر65112521211008160

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة483.0080.50اعدادية الفرزدق للبناتادبياساور طالب عبد الحسين مسجين65122521222012001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة482.0080.33اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى محمد سالم مهدي65132521211004089

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي كاظم حسين يوسف65142521211012187

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة476.0079.33اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه حمزه عبد االمير شهيد65152521222029050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيزيد عامر قطران عبد علي65162521211039015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيروشن احمد محمد عتوي65172521222011026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة470.0078.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد باقر مهدي هادي عبد الزهرة65182521211012225

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة469.0078.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيزيد علي موسى حسن65192521211039016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية سبأ المختلطةادبيمرتضى محمد كاظم حسين65202321217017019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة461.0076.83ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيزينب علي عبد االمير حسين65212521224005004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء محمد جاسم ناصر65222321222058017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة460.0076.67ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيحوراء جبار عبد مصيخ65232521224024004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة457.0076.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه حميد سعد خشان65242521222024061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة456.0076.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبياحمد المختار عباس نعيم ياسر65252521211008004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة455.0075.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتادبيزهراء احمد راهي رسن65262521224015004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة454.0075.67اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد راضي عبد شيحان65272921211005006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية خولة للبناتادبيزهراء محمد جاسم محمد65282421222021011

546 من 192صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسماء عالء قابل حسين65292521222024011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيرقيه اياد جبار عبد الساده65302521222023011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير حيدر عبد الحسين عبود65312521211012027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الصباح للبناتادبينرجس ثامر هاشم علوان65322521222007110

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة450.0075.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنينادبيمرتضى جمعه عبد وهيب65332521213028017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الكوفة450.0075.00اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزهراء محمد محيسن عبادي65342521222031030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00اعدادية واسط للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي حساني65352521422008069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0077.67ثانوية نور الهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيتقى رعد عباس ظاهر65362521224005003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0076.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينورس عقيل غالب عبادي65372521424023105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفدك صفاء وهام علوان65382521424022162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية الحامدات للبناتادبيزينب لفته شهد صالح65392521222034019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية نور الحسين للبناتادبيايات سعران تليبخ حرش65402521222016008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه قاسم عبد الشهيد عبد الحسن65412421526001096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيآالء كاظم دبي مطرب65422521224029001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50الخارجياتاحيائيغدير عذيب عبود حسين65432421428050170

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0070.00اعدادية الزهراء للبناتادبيهدى زمن حمزه عبد الكاظم65442521222029062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة419.0069.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسيل محمود حميد شمخي65452521424004060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة418.0069.67اعدادية اليقظة للبناتادبيرجاء صبار سنو عباس65462521222036015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة418.0069.67ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيبنين عبد الزهرة عبد علي جيثوم65472521426002045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقية قاسم نجم عبد65482521422014029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0069.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد هادي كاظم65492521422040251

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة417.0069.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء جبار عبيس حمزه65502421422017071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حميد صاحب دانير65512421422020057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة415.0069.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينرجس قاسم عباس عبار65522521422004754

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيوداد حبيب مزيح محمد65532521424013116

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك منير شناوه عبد علي65542421426001074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب رحمان عبد األمير طالب65552521424014168

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413.0068.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيجيهان صالح مهدي عبد الهادي65562521422003115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة413.0068.83ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيبنين منير عبد محي65572521424031004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء حاتم علي بادي65582421426001085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411.0068.50اعدادية صنعاء للبناتادبياماني نجم عبد هللا حميد65592521222014043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائياسراء محسن عالوي هاشم65602521422024005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية االفتخار للبناتادبيحوراء حسن عبيد عزوز65612521222017008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيانتضار ناهي عبد العباس حميد65622521427014007
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة409.0068.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيضحى عظيم صاحب علوان65632521422040122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0068.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيطيبه قاسم عبيس صالح65642521424015091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة407.0067.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزينب رضا وحيد صالح65652521422004426

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة407.0067.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآمنه مؤيد جباري محمد65662521424014003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه محمد علي زجي65672521422001151

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0067.67ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعفراء حمودي صبر بستان65682221427032023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0067.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كريم بردان عبد65692421422039120

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايمان فاضل كتاب دهش65702421422015015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء علي محسن زاير65712521422003234

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمة حمد هلل مسير كايم65722521426001285

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة402.0067.00ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينازك لؤي عليوي مجبل65732321424005044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة402.0067.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه سعد صباح سالم65742521424004342

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيريحانه احمد قحطان خلف65752521422026058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد محسن موسى65762521424014259

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيأسماء ضمير هادي حمادة65772521422022003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء ابراهيم حسين عزيز65782421422040094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسبأ حسن شندل عبيس65792521424014197

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحميده كرار عبد االمير مهدي65802521422010081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة401.0066.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهديل مشتاق طالب رضا65812521424018385

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيمريم عواد عبيد رباط65822521224028020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية غزة للبناتاحيائياالء محمد جواد كاظم65832421422007004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيوفاء عبد االمير سوادي نعمه65842521424024043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيزينب جواد كاظم عبد65852521427001038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة398.0066.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عدنان عبد الكاظم عبد الزهره65862521424004463

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبتول محمد صاحب بكو65872421422039032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة396.0066.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم حيدر خضير65882521424026022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة396.0066.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيشهالء نجم عبد حمود65892521422040116

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة396.0066.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحوراء حسين موسى سلمان65902521422035057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0065.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفضه عامر محمد صالح65912521422036090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0065.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب هادي صاحب بكو65922421424023076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة394.0065.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنى عباس عطيوي حمزه65932521424018245

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة394.0065.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيه احمد عبد العزيز علي65942521424004030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة394.0065.67الخارجياتاحيائينور كلف هناوي جموع65952521428050502

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة393.0065.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرند هاني هالل عبد الحسين65962521424004376
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0065.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه رائد حمزه دوهان65972521424015105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب حميد عبد األمير علي65982521424025026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة391.0065.17اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيشهد رشيد خضير عباس65992521522035012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00اعدادية الزاكيات للبناتادبيرقيه علي جابر مرجون66002521222011025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيطيبة حازم محمد عبد علي66012521424033039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00اعداديه يافا للبناتاحيائيوفاء حسين زماط مرزوك66022421422040250

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة389.0064.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب عبد الواحد كاظي مظلوم66032321422015089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة389.0064.83ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيفاطمة اركان سعيد ناطور66042421427009018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيهبه عبد الرضا محمد كريم66052321422062175

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه فاضل كاظم راضي66062521422022367

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0064.17اعداديه يافا للبناتتطبيقيحوراء حسام عبد الحسين عطيه66072421522040004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيفاطمه ثعبان خشان حسين66082421227008002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة374.0062.33اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيتقى البتول عصام لفته حسين66092521222035022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0061.83اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيندى صادق عالوي هادي66102521222035115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة369.0061.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيتبارك رضا صالح مهدي66112521527006007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية الزهراء للبناتادبيايات ماهر جابر كاظم66122321222033008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83اعداديه يافا للبناتتطبيقيزينب فارس ادريس جهادي66132421522040013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيضحى رياض شاكر موسى66142521226002033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة357.0059.50ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيزينب مكي كاظم علوان66152421224025011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمة علي حسين عطشان66162521222030039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0082.33ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيهدى حيدر طه حسين66172521222033015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0081.83اعدادية نور الحسين للبناتادبيازهار بشير علي جبار66182521222016001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيمالك محمد عبد العال سكر66192521424003040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية شجرة الدر للبناتادبيمنار عبد الكاظم جواد موسى66202521222018044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0079.17اعدادية االمير للبناتادبيمالك رعد كاظم جهاد66212521222021026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0079.00ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيزينب محمد حسين حسن66222421224009006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0078.00اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزهراء كريم حسين بلوش66232521222020025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17الخارجياتادبيرقيه هيثم نجم عبود66242521228050194

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية صنعاء للبناتادبياالء فالح حسن نعمه66252521222014002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0076.83الخارجياتادبيضي مجيد ابراهيم محمد66262521228050366

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0076.17الخارجياتادبيزينب دريبي معارج سعيد66272521228050250

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0075.83اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيغفران صبار عبد جاسم66282521227006026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0075.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغدير عيسى عبد الساده موسى66292521222024109

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33اعدادية الالذقية للبناتادبيرباب سالم عبد هللا شميل66302521222003041
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0075.33ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه حمد خطار سند66312421222007042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0074.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيزهراء محمد مطر عفلوك66322321222047023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه مشتاق علي ظاهر66332321222033061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50ثانوية الرضوان للبناتادبيمريم علي عمران عبد علي66342721222013044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0074.50ثانوية غزة للبناتادبيرغد جعفر هاشم مهدي66352421222007021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0074.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتتطبيقيزينب باسم رمضان مهدي66362521524015007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية الحرية للبناتادبيشهد امجد يونس عبد الحسين66372721222024041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيفاطمه طارق عبد الحسن علي66382521224023006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0074.00ثانوية المنار للبناتادبيخديجه احمد حاتم دلي66392721222001019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0073.83اعداديه امنة الصدر للبناتادبيتغريد حسن عيسى كنيوي66402521222020011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67الخارجياتادبيجيهان رضا حمود عبدالحسن66412521228050119

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزينب يونس كاظم موسى66422221522012017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0073.50اعدادية شط العرب للبناتادبيبان قصي كريم عمران66432321222048010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيكوثر علي شاكر عمران66442521224014038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية المحاويل للبناتادبيبنين قاسم غافل حسون66452321222039007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمريم محمد جابر سعيد66462521222026066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0072.83ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب علي شيال خضير66471421226003066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب محمد عبيد عطيه66482721222003029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم رضا عبد المعطي محمد جواد66492521222024131

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0072.67اعدادية الجزائر للبناتادبيظفر ناهي عبيد محيسن66502521222028027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0072.50اعدادية الفرزدق للبناتادبيهدى مجاهد يوسف طه66512521222012049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0072.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتادبيناديه وسام مجهول راضي66522521224013011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيابتهال عبد الجليل غضبان صيهود66532521224028001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتادبيصابرين صافي شاكر عبد66542521224029014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0072.00اعدادية الفرزدق للبناتادبينور الهدى رزاق راضي عليوي66552521222012046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0071.83ثانوية البينات للبناتادبينور الغدير رياض كاظم علي66562221222068024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0071.67ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيفاطمه فاهم شريف غايب66572521224028019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء عالء عبد االمير عباس66582421222010019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0071.50ثانوية النجاة للبناتادبيمريم هادي صالح علي66592321222059023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء حليم عبد الحسين عبد66602521222029020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية اليقظة للبناتادبيبنين محمد فاضل عباس66612521222036006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الربيع للبناتادبيحوراء ناجح ناصر حسين66622321222022028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزمن صدام طعمه جغيني66632521222024064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0070.67اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمة رزاق علي محمد66642521222017040
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزينب حيدر حسن عبد االمير66652521227006019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الالذقية للبناتادبياسراء محمد كاظم حمد66662521222003006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0070.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيحوراء طايع مشكور عجيل66672721222004016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية البطحاء للبناتادبيدنيا عبد هللا نعيم شايع66682221222045027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0071.17اعدادية الالذقية للبناتادبيرقيه حيدر حسن كاظم66692521222003043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة409.0068.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه شاكر محمد حبيب66702521424018055

كلية اآلداب/جامعة الكوفة405.0067.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعباس سالم طالب سلمان66712521411005073

كلية اآلداب/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمصطفى علي خيري غانم66722521217003036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعذراء حسين فرهود حسين66732521222001045

كلية اآلداب/جامعة الكوفة370.0061.67ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحسين عمار سلمان جبر66742521511031005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة358.0059.67اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيعلي سالم وفي علوان6675272051006023

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية االيمان للبناتادبينرمين عباس عبد االمير عباس66762521222038038

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيعلي هادي قاسم حسان66772521511008105

كلية اآلداب/جامعة الكوفة356.0059.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيامير اكرم عباس عطيوي66782521513031005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0075.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين كاظم كرحوت مدلول66792521513031021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0074.00اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزهراء شوقي محمد عبود66802521222030019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية دار العلم االهلية للبنينادبيرضا حمزه عبيد خضير66812321213015003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة401.0066.83ثانوية االبداع االهلية للبناتادبينوره عباس عبيد رباط66822521224028021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيشهد صالح جهاد عبد الزهره66832321422003095

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبياحمد محسن جاسم عبود66842521215001007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حيدر رحمن عبد66852321422033080

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة387.0064.50اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي عبد الكريم علي محمد66862521217003025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيرسول عقيل محمد عواد66872521213025019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة382.0063.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيرضا عباس كريم عبيد66882521211012113

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيصادق فالح حمود موسى66892521211021146

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة366.0061.00اعدادية الفرزدق للبناتادبيحوراء حسين منصور حسين66902521222012011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة365.0060.83اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيايسر احمد عواد جمعة66912521511005003

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة384.0064.00اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير رزاق كاظم66922521422003391

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيودق سرحان جمعه علوان66932521424025066

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة378.0063.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحنين جاسب سلمان مزعل66942521424022034

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد المهدي محسن66952521422021121

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيحنين عالء حسين نعاس66962521424033017

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة373.0062.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغيداء سليم ابراهيم عبد الشهيد66972421427008129

كلية الفقه/جامعة الكوفة367.0061.17اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب حيدر حسين خطار66982521422030063
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كلية الفقه/جامعة الكوفة365.0060.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيبشرى حسن شاكر كاظم66992921424004017

كلية الفقه/جامعة الكوفة363.0060.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد صالح مهدي67002521424030059

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة463.0077.17اعدادية ميسان للبنينتطبيقينور الحسين احمد عباس عبد67012521511011060

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة415.0069.17ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايات علي شوين عبود67022421427008021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة410.0068.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم عمران67032621411009152

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة394.0065.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن محمد عبد االمير محمد علي67042521411001098

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير عبد الكريم محمد رضا جعفر67052521415002024

كلية الطب/جامعة تكريت595.0099.17ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسامه ابراهيم خليل67061821413011009

كلية الطب/جامعة تكريت595.0099.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه وليد محمد عبد الوهاب67071821424006033

كلية الطب/جامعة تكريت595.0099.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسبأ جميل عطيه صلفيج67081821424006096

كلية الطب/جامعة تكريت595.0099.17اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد بسيل عيسى ابراهيم67091821411077005

كلية الطب/جامعة تكريت594.0099.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء ادهام حسين حمد67101821424006006

كلية الطب/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيسيف الدين عبد الرحمن حسين وحيش67111821411032042

كلية الطب/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية البخاري للبناتاحيائيراويه حسين حمد حسين67121821422080007

كلية الطب/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيصبا شهاب حمد علي67132021422018052

كلية الطب/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائيجاسم محمد احمد سلمان67141821411032029

كلية الطب/جامعة تكريت594.0099.00اعدادية بيجي للبنيناحيائيعزة ابراهيم عبد منصور67151821411007018

كلية الطب/جامعة تكريت593.0098.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفرح رعد عبود سليمان67161821424006147

كلية الطب/جامعة تكريت593.0098.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب مثنى حميد محمد67171821424016016

كلية الطب/جامعة تكريت593.0098.83اعدادية الحكمة للبناتاحيائيايات حمد عبد هللا حسن67181821422029023

كلية الطب/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد عناد عبد عواد67193121411008110

كلية الطب/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيشفاء شامل شالل صالح67201821422033030

كلية الطب/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعلي شعبان حسن سليمان67212021411046032

كلية الطب/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمصطفى طارق صابر عجوان67223121417008048

كلية الطب/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية الواسطي للبنيناحيائيميثم محمد جاسم حمد67231821411047082

كلية الطب/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيتبارك ياسين طه علي67241821426001032

كلية الطب/جامعة تكريت591.0098.50اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد رياض جليل إبراهيم67252121411011010

كلية الطب/جامعة تكريت590.4098.40ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيمحمد مصطفى احمد محمد67261821411127016

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد فيصل ميره وك ولي67272121411011013

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيميسر محمد زين العابدين محمود67281821413014066

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي حسن صالح ابراهيم67292121411032084

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيابراهيم فراس غسان سليمان67301821413014001

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية االنام للبناتاحيائينوزين عمار كامل سعدون67312121422045079

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء كاصد زهير سعيد67321821422045145
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كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار مؤيد ابراهيم مطلب67331821424006175

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار عبد الرحمن عارف حسين67341821424006173

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب عبد الحكيم صادق جعفر67351821422079022

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعلي حسين علي حسين67362121417071017

كلية الطب/جامعة تكريت590.0098.33اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيسجاد زين العابدين محمد نوري67372021411005024

كلية الطب/جامعة تكريت589.8098.30ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحسن حيدر محسن سالم67382021411040062

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين سمير حسب هللا حسين67392121411014043

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية المروة للبناتاحيائينبأ محمد نافع حميد67402121422069033

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيحاتم زهير حاتم هلول67411821413007017

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسام حميد خليل67421821413014057

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيام البنين سلمان ضيف جار هللا67432621424004012

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهالة علي عبد خليل67442121422057179

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى زياد جاسم حربي67452121411060141

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفاطمه ستار حمودي محمد67462121422008112

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية هيت للبناتاحيائيمنتهى اكرم ستير رجب67471921422060093

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمود ناجح صالح نزال67481921411101121

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيرسل كاظم بندر حيدر67492121424006012

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيامل احمد سلمان حمد67501921422081017

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية طوبى للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم صاحب عزيز67512121411076097

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب غسان ابراهيم خليل67522121422036047

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية عمورية للبناتاحيائيساره المعتصم باهلل احمد محمود67531821422023056

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيالرا رؤوف ابراهيم جسام67541921422053110

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسن احمد هندي جاسم67551021411026073

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد سالم مهدي حسين67562121411002009

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحسن علي كاظم موسى67572121411046008

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل فراس سليمان داود67581821424006072

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره عبد الكريم علي فاضل67592121422049129

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيحسين علي شكوري محمود67601821415002022

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهور فؤاد هادي يوسف67612121422001067

كلية طب االسنان/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ قباث حيمد خليل67621821424006186

كلية طب االسنان/جامعة تكريت588.0098.00ثانوية سمية للبناتاحيائيمكارم حسين احمد حنشول67631821422032021

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0097.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيهمام محمود صالح عبد هللا67641821411019093

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0097.83ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايه اكرم فيصل محمد67651821424007006

كلية طب االسنان/جامعة تكريت587.0097.83اعدادية اسماء للبناتاحيائينورس ناطق احمد شبيب67661821422077165
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كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه وليد سامي ياسين67671821424006068

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيموج عدي عبد هللا طلب67681821424003025

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعفان محمد خلف جعدان67691821411009036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيعائشه راجي مطني محمد67701821422012034

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيحنين احمد نديم عبد الكريم67711821422023024

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيالحسن علي فاروق عبد هللا67721421411050005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيلمياء حسين محمد طياوي67731821423009008

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد علي صبري اسعد67742021411005069

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائيبكر علي حسين سليم67751021411013031

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه اديب عباس خزعل67761821424006152

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيامنه وعد ابراهيم باييز67771821422012005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمها صبار محمد عبد هللا67781821422057112

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيميمونه اشرف شاهين ياسين67791821422034025

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائينور ثائر تركي عبد الكريم67801821424011012

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائينور شهاب احمد علي67813321427001012

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيامنه حسام ذياب احمد67821821422034004

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد عمر كنعان خليل67832121411009027

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا عبد67841821411077061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية الدور للبناتاحيائيفاطمه غالب رجب حميد67851821422005049

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية الخانوكة للبنيناحيائينور عبد عطيه حسين67861821421057014

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياحالم صالح سلطان احمد67871821422057002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0097.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم سرهيد ذياب67881821413014058

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0097.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرانيا رائد عبد حمادي67891821424006063

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0097.83اعدادية بلدروز للبنيناحيائييوسف علي جعفر ابراهيم67902121411007148

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0097.83اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمعمر حمودي عصام نعمان67911821411074032

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0097.83ثانوية اشور للبناتاحيائيزينه مزهر محمد حسين67921821422078068

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0097.83ثانوية السالم للبنيناحيائيموج عدنان سالم محمود67931821421039015

كلية الصيدلة/جامعة تكريت586.0097.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعلي موسى راوي ترف67941821411032087

كلية الصيدلة/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية السالم للبنيناحيائيانفال احمد مصطفى جاسم67951821421039003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت586.0097.67اعدادية تل علي للبنيناحيائيرعد تحسين ياسين عبد هللا67962021411030010

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم كريم سلمان جدعان67972121422048124

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية عمورية للبناتاحيائياسراء امجد سعد احمد67981821422023004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الستار توفيق صالح67991821424005018

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرواء محمد احمد سلمان68001821422057059
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيثامر مجيد حمد محمد68011821413013011

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرويدة ياسين خضير ياسين68022121422032088

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية الروافد للبنيناحيائينعمه قاصد نعمه عبد الصاحب68031821411073096

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50اعددية غرناطة للبنيناحيائيزياد ابراهيم علي طه68041821411104020

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيرسل حميد كاظم داود68052121422046047

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد االمير علوان68062121422033048

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية عمورية للبناتاحيائيرقيه هيثم احمد ابراهيم68071821422023039

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0097.50ثانوية السالم للبنيناحيائيابراهيم عبد العزيز خضير مزعل68081821411039002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياميمه حسين علي صالح68091821424006015

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيضحى حميد محمود جاعد68101821424003016

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية بلد للبنيناحيائيامير محمد توفيق مجيد68111821411006019

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياصالة وسام حازم ابراهيم68122121422032013

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه محمد علي حمود68132621424007024

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيتقى وعد حميد حسن68142121422046036

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغسق حردان هاشم عليوي68152321426001338

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا باسل جواد كاظم68162121411029045

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية البحيرة للبناتاحيائينور خالد محمد جاسم68172121422031036

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية جلوالء للبنيناحيائيقتيبة احمد عبد خليل68182121411009224

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد جاسم مهدي محجوب68192121422049150

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن ظافر مزبان عبد هللا68201821411039018

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية النضال للبنيناحيائيانور صبحي ياسين حميد68212121411028009

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين رياض حكمت عبد68222121411028018

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد زيد عبد المنير عبد العزيز68232121411002132

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.0497.17ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيلبنى قصي زيدان فتحي68241721424013085

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.0097.17اعدادية االمام المختلطةاحيائيبدر علي عبد الحسين محيميد68251821417021007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.0097.17اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعمر ناصر كركز حمود68261021411037042

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.0097.17ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيسماح هاشم حمد وردي68271921424006022

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.0097.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيهند عطيه ابراهيم احمد68282021422018076

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.0097.17ثانوية بعاجة للبناتاحيائيزينب فهد تركي عنتر68291821422099024

كلية الصيدلة/جامعة تكريت583.0097.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه غسان عبد رشيد68301821424006143

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت457.0076.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمود عمار نذير ذنون68311721511011104

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت455.0075.83ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عادل احمد علي68321821513022005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت454.0075.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقييوسف خلف علي احمد68331821513013019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت453.0075.50ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمحمد صفاء جمعه منادي68341821513004012
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيابراهيم كامل محمود رشيد68351821511063004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا محمد68361821511089019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية القائم للبنينتطبيقيبهاء الدين احمد عبد سويد68371921511023008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمصطفى محمد عارف منديل68381821511074026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت448.0074.67ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيايالف ناصر محمود حسن68391821523006001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعمر ابراهيم فيصل حمادي68401921511043030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية قلعة آشور للبنينتطبيقيعمر ضاحي جمعه صالح68411821511089026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيفواز مناور مخلف محمد68421821513014031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت442.0073.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقيهمام امير عيسى بكر68431121511017145

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية روا االهلية المختلطةتطبيقيعبد االله غانم مجيد طابور68443121517011002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت441.0073.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيمحب محمد الطيف خليل68451821511099065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياسعد علي احمد سالم68461721511011008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياسامة محمد حسين الياس68471721511017013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت439.0073.17ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعلي يوسف نواف مالك68481921511093030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف محسن رجب جميل68491821513014048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيميمونه حارث عاصم حميد68501821522013010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن داود68511921511002018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت423.0070.50اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعبد هللا عواد شاكر احمد68521721511147027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت420.0070.00ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سعود رجب زغير68531921515020094

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0069.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف ايسر ماهر حمد68541821513014045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية الخطيب للبنينتطبيقييوسف جاسم عبد عباس68551821511002108

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت414.0069.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عمار احمد حسين68561821513022012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد علي طالب حميد68571621511038060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0084.33اعدادية الفوز للبناتاحيائيايمان انور فارس عبد الحسين68581221422013012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت471.0078.50اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيطارق مصطفى شاكر عبد الحي68591921411092036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت471.0078.50ثانوية الحمزة للبناتاحيائيايمان شهاب احمد ابراهيم68601821422092008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائياسامه فاضل عباس عفصان68611821411020005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت427.0071.17اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمد صبحي محمد علي68621821511015055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت417.0069.50ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيعباس رافد عبد هللا جندب68631621513002007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد فراس معارج كريم68641621515002184

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت404.0067.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعلي حيدر ماضي حسون68652321511002040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0086.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد احمد مولود ابراهيم68661821411020035

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0086.00ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمحمد عامر عبد الرزاق عبد الحسين68671821417020013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0085.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيرسل فخري لفته محمد68681821422077068
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت489.0081.50ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد باسم كاظم علي68691621513108015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيسجاد نعمه جلوب عذيب68701621511062020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت487.0081.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعمر خلف احمد سالم68711721511011065

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن عصام محسن زاجي68721621513030013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0080.17ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيسارة عادل عبد هللا مجيت68731821526002020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت473.0078.83اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيناصر نعيم حسن سلمان68742721511029090

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0078.17ثانوية الهداية للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد عبد الرحمن محمود68752121511085015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيالحارث عبد الحكيم علي خلف68761821513007006

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد نعمان قدوري68771821513004010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت384.0064.00اعدادية عمورية للبناتتطبيقيغفران هاني عبد هللا محمود68781821522023032

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت383.0063.83ثانوية تكريت المسائية للبنينتطبيقيعبد القادر ياسين عمر بكر68791821515001014

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيثابت احسان نعمان اسماعيل68801821511063021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيسرمد اياد عطية حسين68811821511002034

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه بهاء عباس عبيد68821821524016010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيساره احمد ارشد علي68831821522034009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سامي حميد علي68841821513014021

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيقتيبه لطيف محمد حسين68851821511029045

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية الخصم للبنينتطبيقياحمد محمد حمد طالل68861821511015010

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيزيد سالم كردي جاسم68871321513017005

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعمر قيس ناظم عبد الحميد68881121511028027

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسجاد عبد الكريم عطيه ضمد68891621511006063

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيعماد عبد االمير كاظم دغيمث68902721511036038

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقياحمد راضي صالح حميد68912821511022007

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمؤمل محمد جاسم معله68922821511011108

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية القدس للبنينتطبيقيحيدر محمد بديوي حمادي68931021511014044

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد الوهاب علي هادي عواد68941021511037023

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت527.0075.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد عبد هللا غازي احمد68952021411089021

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت450.3275.05اعدادية دار السالم للبنيناحيائيليث امجد محمد عبد المجيد68961721411023092

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت440.0073.33ثانوية التطور المختلطةاحيائييوسف سامي دحام خنجر68971821417041005

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيفندي فارس خلف عبد68981821511015049

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعمران حسن محمد قادر68991721511015037

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت526.0087.67ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيحسن سعيد لطيف معتوك69001621511074015

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت525.0087.50اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعباس مطر عبيد عيكش69012821511037063

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت524.0087.33اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيحمزة ياسين طه جاسم69021121511020047
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قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت523.0087.17ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيفرحان حسين صبيح علوان69031621513089024

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت522.0087.00اعدادية عنه للبنينتطبيقياحمد اسعد جاسم محمد69041921511021006

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت522.0087.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا محمد يوسف فرحان69051021511026072

قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0085.33اعدادية االبداع للبنينتطبيقيعلي محمود اسماعيل حامد69061721511202019

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت506.0084.33اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيمحمد نوري ابراهيم مصطاف69072021511019033

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت503.0083.83اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي نجم عبد هللا مخلف69081921511043029

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت501.0083.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا رعد عبد الجبار ثامر69091821513014020

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت492.0082.00ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيمصطفى عبد الهادي عثمان سلطان69102121517046012

كلية العلوم/جامعة تكريت531.0088.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيغاده ضياء عكاب ابراهيم69111821422037007

كلية العلوم/جامعة تكريت519.0086.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائينسرين غالب احمد مهدي69121821422095023

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0083.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايناس هيثم سعيد محمد69131821424006024

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0082.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيهمام ابراهيم محمود صوفي69142021413017031

كلية العلوم/جامعة تكريت487.0081.17ثانوية دجلة للبنيناحيائيعبد الستار وليد حاجم عواد69151821411060011

كلية العلوم/جامعة تكريت482.0080.33ثانوية التعاون للبناتاحيائياسراء حمدان سامر كمون69161821422052001

كلية العلوم/جامعة تكريت480.0080.00اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد غانم مشعان صيهود69171821511037038

كلية العلوم/جامعة تكريت474.0079.00اعدادية الحكمة للبناتاحيائيشدن عقيل محمد صالح69181821422029013

كلية العلوم/جامعة تكريت474.0079.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرانيه عدنان كامل عبد هللا69191821422012016

كلية العلوم/جامعة تكريت471.0078.50اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيصهيب عادي محمود عباس69201021417011003

كلية العلوم/جامعة تكريت470.0078.33اعدادية البيان للبناتاحيائييمامه صباح حسن ابراهيم69211821422081036

كلية العلوم/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية الكوثر للبناتاحيائيامل محسن احمد مهدي69221821422095005

كلية العلوم/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية سومر للبناتاحيائينبأ محمد محمود معروف69231821422104023

كلية العلوم/جامعة تكريت467.0077.83ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيايالف خميس نصيف جاسم69241821522034003

كلية العلوم/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية بيجي للبناتاحيائيرانيا حامد مسعود مخلف69251821422018020

كلية العلوم/جامعة تكريت464.0077.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم احمد خطاب عمر69261821424006155

كلية العلوم/جامعة تكريت463.0077.17اعدادية بيجي للبناتاحيائيآيه وليد نزال عالوي69271821422018012

كلية العلوم/جامعة تكريت461.0076.83اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيزينب عماد سعيد احمد69281821424003011

كلية العلوم/جامعة تكريت461.0076.83ثانوية اليعربية للبناتاحيائيامل فالح سامي عبد69291821422100008

كلية العلوم/جامعة تكريت459.0076.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيبالل فاضل عباس عفصان69301821411020012

كلية العلوم/جامعة تكريت458.0076.33ثانوية القعقاع للبنيناحيائيمحمد رجب عويد حسين69311821411054028

كلية العلوم/جامعة تكريت457.0076.17ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيساره غازي علي عبد69322021422066008

كلية العلوم/جامعة تكريت456.0076.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول انمار عبد الخالق محمود69331821424006034

كلية العلوم/جامعة تكريت455.0075.83اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيعامر فالح احمد علي69341821511030009

كلية العلوم/جامعة تكريت452.0075.33اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمحمد اثير احمد محمد69351821511074020

كلية العلوم/جامعة تكريت451.0075.17ثانوية الحمزة للبناتاحيائياسيا احمد شهاب احمد69361821422092029
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كلية العلوم/جامعة تكريت450.0075.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياحمد علي حمد ُحٌمد69371821413011002

كلية العلوم/جامعة تكريت436.0072.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيبسمله محمد زكي طابور69381821522034005

كلية العلوم/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيمسلم احمد علوان نوري69391821517034017

كلية العلوم/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعلي حسين عبد اهوير69401921511065047

كلية العلوم/جامعة تكريت384.0064.00ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيحذيفه قيصر صباح احمد69411821517034007

كلية العلوم/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعبد الوهاب محمد عبد هللا عبد69421821511099047

كلية العلوم/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقياحمد خير هللا شهاب عبطان69431821511030001

كلية العلوم/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيضاري فواز حميد حسين69441821511011006

كلية العلوم/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية الزوية للبنينتطبيقيمكرم طلب محمد خلف69451821511016027

كلية العلوم/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقياحمد منيف مخلف عبد هللا69461821511011001

كلية العلوم/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةتطبيقيزينب نجم خلف برغش69471821523019004

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد العليم ابراهيم محمد رشيد69482021411021059

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عادل علي سبع69491821411020037

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائينور المرتضى كوثر عبد الزهره كاظم69502521411009341

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت390.0065.00اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد احمد ياسين طه69512021411025040

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية التعاون للبنيناحيائيابراهيم فاروق ذياب ابراهيم69521821411096001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائياحمد محمد فهد نزال69531821411037005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية البوجواري المسائية المختلطةتطبيقيمحمد رياض مسهر شهاب69541821517069017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت378.0063.00اعدادية بيجي للبنيناحيائيفارس ليث فارس رشيد69551821411007019

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية العلم للبنيناحيائيهشام قصي جارو مصلح69561821411018038

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيماهر رشيد علي سليمان69571821417032021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمصطفى مروان محمد علي69581821411004090

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار محسن حثال69591821422067013

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيبهاء الدين انور مالك رشيد69601821411020013

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية بحركة للبنينتطبيقيعبد هللا صبحي احمد محمد69613121511010009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيمينا مضر ظافر محمد69621821422038024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياحمد عبد الحكيم عبد المقصود عبد العزيز69631821511061015

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيروكان طالل حميدي محمد69641821513004007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسعد حسين حماد حايف6965182051045008

كلية الحقوق/جامعة تكريت469.0078.17اعدادية طوز للبنينادبيمؤمن ارجان شاكر خورشيد69661821211033002

كلية الحقوق/جامعة تكريت446.0074.33اعدادية القبس للبنينادبيعادل عبد الفتاح عبد اللطيف حسين69671821211110013

كلية الحقوق/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم صابر عبد العزيز69681821411051019

كلية الحقوق/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد حسام حازم شريف69691821211020044

كلية الحقوق/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية بيجي المسائية المختلطةتطبيقيصهيب مهند زهير عمر69701821517022064
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كلية الحقوق/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياثير رعد صبار عليوي69711821511063005

كلية الحقوق/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيبكر طارق علوان جبارة69721821515002007

كلية الحقوق/جامعة تكريت387.0064.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد فليح حسن69731821513007030

كلية الحقوق/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيبهاء الدين ازهر خلف شويخ69741821411041005

كلية الحقوق/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينتطبيقيمحمد رياض عليوي حسين69751821511030013

كلية الحقوق/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبياحمد غزال عويسج علي69761821211037007

كلية الحقوق/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيأمير ظامر عبد الرسول ابراهيم69771821217077001

كلية التمريض/جامعة تكريت574.0095.67ثانوية الفياض للبنيناحيائيسعد احمد عبد هللا خلف69781821411117014

كلية التمريض/جامعة تكريت564.0094.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق محمود عبد69791821413013012

كلية التمريض/جامعة تكريت558.0093.00اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائياسامه طارق حسين علي69802021411037004

كلية التمريض/جامعة تكريت557.0092.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيالمعتصم باهلل عبد الحفيظ سميط صالح69811821411032022

كلية التمريض/جامعة تكريت555.0092.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه موسى خلف رحيم69821821424006145

كلية التمريض/جامعة تكريت547.0091.17ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب عدنان حميد حميد69831821422022072

كلية التمريض/جامعة تكريت546.0091.00اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيبلسم رمضان ناصر خلف69841821422057037

كلية التمريض/جامعة تكريت544.0090.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيعائشه عيسى شهاب احمد69851821422022093

كلية التمريض/جامعة تكريت543.0090.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيابتسام مجيد شاكر محمود69862121422055001

كلية التمريض/جامعة تكريت540.0090.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيريام طالل حسين ابراهيم69872121422055043

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيآدم سلمان مالح محمد69882121417071002

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيميس الريم محمد هادي فهد69891021422010030

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت385.0064.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر فدعم متعب عبدون69901821413013036

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية تماضر للبناتاحيائيسفانه فاضل فهد كافي69912121422002076

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية شميط للبنيناحيائيعبد المنعم طليع وسمي حمد69922021411034019

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيمحمد حافظ فرحان علي69931821417082017

كلية الزراعة/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد هللا داود سليمان عبد هللا69941821411051020

كلية الزراعة/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيعبد هللا علي محمد علي69951821511013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية الجماهير المختلطةادبيكرار محمد مصحب احمد69961821217001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعلي غائب محمد حسين69971921211013020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية االستقالل للبنينادبيحيدر صبار خلف عبيد6998182021120004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيحارث فليح حسن عواد69991821511077010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعمر فصال دبيس احمد70001821411037040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية صفية للبناتادبيفاطمه فاضل محمد خضر70011821222124013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقييوسف رباح حسن نايف70021821511063074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائياوس فارس نجرس حسن70031821411037007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيوفاء عامر حسن حمد70041821424006210
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية ابن عساكر المختلطةادبيعمر وليد محمد اسماعيل70051221217004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبيأيمن محمود خلف عزيز70061821217069001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيامجد حامد مهدي محمد70071121217008005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعمر رائد رجاء عبد هللا70081821411037039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية بابل للبناتادبيسوالف رحيم احمد صالح70091821222055006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعباس لؤي كريم باقر70102121411032064

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت382.0063.67ثانوية دمشق للبناتاحيائيساره قادر سمين ابراهيم70111821422043046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت442.0063.17دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائياسراء رحمان خورشيد مجيد70121821422107002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية طوز للبناتاحيائيعذراء محمود وهاب احمد70131821422021025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت441.0063.00دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيعائشه نجاة حيدر عزيز70141821422107061

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت372.0062.00ثانوية االندلس للبناتاحيائينور علي عثمان بكر70151821422079057

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسيا نجاة جاسم ناصر70162121422020015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الجبل للبنيناحيائيصالح خالد سلمان شلش70172121411035018

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت428.0061.17دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائينرمين عزيز مجيد عبد هللا70181821422107078

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيسهاد عمر عبد احمد70191821422019035

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأيه محمد زيدان خلف70201821422066002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية خانزاد للبنات الدراسة الكرديةاحيائيايمان فائق كاكه خان مجيد70211821422108002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت425.0070.83اعدادية الرحمة للبناتاحيائياساور صفاء فؤاد خليل70221821422075005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية العلم للبناتاحيائيميسلون شالل اسود مصكال70231821422011045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت423.0070.50ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيمروان خالد حميد سفاح70241821413019018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت419.0069.83اعدادية بيجي للبناتاحيائيشجن محسن جياد ختالن70251821422018029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت417.0069.50اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء طارق عبد الكريم عباس70261821422017063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت413.0068.83اعدادية بيجي للبناتاحيائيرؤى حميد مريس غثيث70271821422018019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين كريم محمد نصيف70281821411009018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت409.0068.17اعدادية بيجي للبناتاحيائيلبابه احمد خليف حسين70291821422018038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت405.0067.50ثانوية العلياء للبناتاحيائيمروة زياد خلف نائف70302021422027034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعدنان محمود حسين مسربت70311921411065079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت401.0066.83ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياشجان احمد ذياب جزاع70321821422012002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيرقيه عبد حمادي رحيم70332121427030022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت400.0066.67ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائياحمد مزهر عزيز ابراهيم70341821415001006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت399.0066.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين عباس كاظم مهنه70352221411057033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت399.0066.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيناديه محمد احمد حسن70361821422033042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت395.0065.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيآمنه محمد عبد العزيز حسن70371821424016003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايحاء حواس محمد سليمان70381821424004004

546 من 207صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت393.0065.50ثانوية شمالن المختلطةاحيائيشهد حسيب علي عبد70392021427026010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيادريس خميس هليل رشو70401821511037006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية دار السالم للبنينتطبيقيمتعب جساب حسين ابراهيم70411821511081014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيزيد قيصر صباح احمد70421821517034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت366.0061.00الخارجيونتطبيقيفرحان جاسم علي جاسم70431821518001324

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيمحمد عدنان حسن صالح70442121517059008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمرتضى عدنان جحيل مناحي70452221511029086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.7275.29اعدادية دار السالم للبنيناحيائيبهاء احمد عيسى سليمان70461721411023026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0068.83ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمحمد حماد عدوان مدب70471021217005032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت411.0068.50ثانوية دجلة للبنينادبيعلي عبود حواس خضير70481821211060013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0067.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد اللطيف موفق خلف فرفاح70492021513017004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الشرقاط للبنينادبيمصطفى عبد عطيه صالح70501821211004059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت389.0064.83ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيانمار رزاق علي صالح70512121211074006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسام سعد شندوخ حبيب70522121411060038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهند دحام محمد موسى70531821424006207

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الحضارة للبنيناحيائييونس شالل ندا عبد هللا70541821411051040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيتبارك هادي يحيى بريسم70551821427005005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيوسام احمد حسين عيفان70562121411033115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك موفق علي حسين70572121422049053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد هللا علي عويد علي70582121411028059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0060.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبراء عامر علي فاضل70591821422034008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17اعدادية الشافعي للبنينادبيبشار محمود عزيز أحمد70601721211135006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيدعاء علي احمد خلف70611821422094007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0076.67اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعمر عبد هللا قدوري عدوان70621121211050046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0076.33اعدادية السيد حمد للبنينادبيمؤمنه عزيز عطيه شكر70631721221073012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيهدى فخر الدين عبد هللا حسين70642021222100035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0075.00اعدادية الرواد للبنينادبييوسف علي عبد هللا حسن70652021211021083

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0074.83اعدادية االمين للبنينادبيزيد مظفر غريب طه70661721211019008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0074.50اعدادية الرواد للبنينادبيعلي باسم محمد فاضل70672121211068077

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيعلي قاسم مزبان عناد70682121211031018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0074.00اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمجاهد خليل ابراهيم حامد70691721211117010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0073.50ثانوية كرميان للبناتادبينبأ عامر عبد هللا حسين70703221222001011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0073.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء سمير حمادي علي70711821222067011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0072.83ثانوية المفاخر المختلطةادبيرسول زامل احمد عبدهللا70721221217006006
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0072.17ثانوية الحجاز المختلطةادبيعزاز راضي حمدان عباس70731821227035010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432.0072.00اعدادية الموفقية للبناتادبيضحى واصف عارف حمد70742621222022038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431.0071.83اعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد حسن عبد هللا عباس70751821211020045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0071.00اعدادية الخصم للبنينادبيخطاب عبد ابراهيم ياسين70761821211015008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية الزهاوي المختلطةادبيجالل فضل خلف نصيف70771921217010005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت424.0070.67ثانوية االسيل للبناتادبيحنان سامي غدير حسين70781821222127007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0070.83ثانوية الحمزة للبناتاحيائياسماء محمد فهد مطلك70791821422092003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية ميسلون للبناتاحيائيدالل خالد مدلول غيهب70801821422026014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0063.00ثانوية العلم المسائية للبناتاحيائيفرح موسى طالل خلف70811821426004006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية يثرب المختلطةاحيائينسرين عزيز عباس علي70821821427003005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية بيروت االهلية للبناتاحيائيزينب رعد اسعد جاسم70831821424014024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحور فراس محمد عمر7084182042271055

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيامل عدنان جاسم جواد70851821422071006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية الموعظة للبناتاحيائيفيدان عدنان خليل ابراهيم70862021422049039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت368.0061.33اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسهى سركوت محمد قادر70872121422003070

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور ابراهيم طلب اكريم70881821422072069

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت363.0060.50ثانوية القبس للبناتاحيائيرنا احمد خلف صالح70891821422030009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرغد عدنان ردام علي70902121422085086

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية شفق للبناتاحيائيبلقيس محمد خلف سلمان70912021422043011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيهبه حسين رشيد حميد70921821423012024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيشهد احمد نصيف جاسم70931221422005024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيايمان جوهر عمر محمد70942021427037003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية شمالن المختلطةاحيائيرندة عارف بشكة حسن70952021427026006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية الواسطي للبناتاحيائيذكرى زيد هدايت صالح70962021422003031

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيزبيده ذياب كريم عبد70972121227034009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية العرفان المختلطةاحيائيرغد دحام مسلط سالم70982121427075005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء حسين محمد حسن70992621422002018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية عين زالة للبناتاحيائيهاله احمد عيسى حسن71001821422001069

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيمريم حسن علي محمد71012021427003011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية اسماء للبناتتطبيقيفرح هيثم سبع شاكر71021821522077064

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية الغسق للبناتاحيائيتاضي عدنان حسين عالوي71032021422120004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيانفال خالد خضير عباس71042021422051016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية التسامح المختلطةاحيائيزينه كاظم طراد عاشور71052321427051004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيشروق عزيز مشوح معروف71061821422105010
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم كاظم جدوع71072121422053053

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايناس ليث جاسم محمد71082121422020029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيرغد موفق احمد زوبع71092021422027016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0074.83ثانوية الورود للبناتاحيائيتبارك عمر اسود خلف71101821422062007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0074.00ثانوية بابل للبناتادبياسماء مطشر محمود سهيل71111821222055001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه حامد عبد هللا عبد71121821424006066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0071.83ثانوية العلياء للبناتاحيائيشفاء حسين محمد حسن71132021422027025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية بابل للبناتادبيايالف ناظم محمود سهيل71141821222055002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية الحداثة للبناتادبيسجى صالح جاسم خلف71152121222026014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيبدور فالح هراط فاضل71161821227022010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت374.0062.33ثانوية القبس للبناتتطبيقيشهد محمد كاظم جدوع71171821522030014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية حبر االمة المختلطةادبيمريم عيدان خليل برغش71182121227079006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت362.0060.33اعدادية الطيبات للبناتادبيضحى فراس خليل ابراهيم71192121222085036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية الحويجة للبناتادبيمروه عطيه سلمان محمد71202021222045032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية الراية المختلطةادبيايناس عدنان حسين علي71212121227002004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية ام سلمة للبناتادبيليلى عبد الواحد جدوع سعيد71221021222015026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية الحارث المسائية المختلطةادبياالء خلف عبد هللا حمود71231821227027001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية الحجرات للبناتادبيطيبه صباح محمود رفعت71242121222020021

كلية اآلداب/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية المستقبل المختلطةاحيائيانور عامر محمود جسام71251821417012004

كلية اآلداب/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد عبد هللا محمد حسن71261821211099048

كلية اآلداب/جامعة تكريت359.0059.83ثانوية حمرين للبنينادبيهشام رحيم حمود ضاحي71271821211100014

كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية االيمان للبنينادبيمروان مزاحم مجيد عليوي71281921211063038

كلية اآلداب/جامعة تكريت358.0059.67اعدادية الحضارة للبنينادبيمهند ناظم محمد حسن7129182021059046

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيعبد العزيز عيسى عبد الرحيم حسين71301821217005003

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيكرار عباس ابراهيم عبد71311821411073073

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيهيثم اسماعيل جردو جهور71323321411002046

كلية اآلداب/جامعة تكريت357.0059.50ثانوية االخاء المختلطةاحيائيمحمد غدار محمد جاسم7133322041053004

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقياحمد فاروق سوادي بدر71343221515001003

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيليث حمزه خضير سليمان71352021511015033

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية التعاون للبنيناحيائيطالب جبار حسين مصلح71361821411096003

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسارة احمد ايوب سالم71371821422002018

كلية اآلداب/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعيسى خليل مهيدي صالح71381821511099060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0075.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيفريال محمد مخلف حسن71391821422057098

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت381.0063.50ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائياقبال مصطفى ابراهيم محمد71401821427072004
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0062.67ثانوية عمان للبنيناحيائيعمر حاضر عبد الرزاق حسين71411821411129014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67اعدادية العباسي للبنيناحيائيغازي فيصل عبد محمد71422021411020112

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الخضرانية للبناتادبيعائشة جمعة حسن جبر71431821222057016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيصالح فيصل عبد محمد71442021411020067

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت494.0082.33اعدادية الخضرانية للبناتادبيرحاب محمد احمد كاظم71451821222057008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418.0069.67اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيوفاء نجرس محمد خلف71461821422007055

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت416.0069.33ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيحمزه صالح مجيد محمود71471821411118010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت412.0068.67ثانوية عين الحصان للبنينادبيعلي عبد الجبار حسن علي71481721211124016

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية تلعفر للبنينادبيعمران عزيز صبار حسن71491721211110012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد ادريس عبد الرزاق عليان71502621411003187

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت394.0065.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائياحمد فاخر خليل اسماعيل71513121411007002

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت392.0065.33ثانوية اجحلة للبناتاحيائيفاطمة صالح محمود عبد هللا71521721422096012

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن نظير بهجت فاضل71532021411046025

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت386.0064.33ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمعتز نجم صالح جبار71542021411013106

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية تلعفر للبنينادبيفاروق مدحت محمد يونس مصطفى71551721211110013

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد سليمان حميد عبد هللا71561721511009029

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0063.17اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياحمد جمال حمزه دويج71571121211045005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت377.0062.83اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيفتحي علي احمد محمد71581721211001050

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت375.0062.50اعدادية المؤمل للبنينادبياحمد حسين حاتم حسين71592321211046003

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت374.0062.33اعدادية تلعفر للبنينادبيمحمد عزيز محمد امين عزيز71601721211110015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيعلي ياسين محمد صالح71611721517012011

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية كنهش للبنينادبيمحمد حاتم احمد صالح71621721211076008

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0061.33االعدادية المركزية للبنينادبيبكر نشوان سالم ناصر71631721211002010

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية السيد حمد للبنينادبيحسين علي محمود سالم71641721211073005

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية الرشيدية للبنينادبيعبد العزيز احمد محمد نوري محمود71651721211050026

كلية الطب/جامعة القادسية596.0099.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم ثائر علي حسين71662421422047234

كلية الطب/جامعة القادسية595.0099.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه مسلم شاكر جبر71672421422024122

كلية الطب/جامعة القادسية595.0099.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيسالي احسان علوان شنان71682421422047156

كلية الطب/جامعة القادسية594.6099.10ثانوية المتميزيناحيائيمصدق عالء حسين راضي71692421411041117

كلية الطب/جامعة القادسية594.4499.07ثانوية المتميزاتاحيائيود عدي محمد عبد الكريم71702421422036060

كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب حسن محسن علي71712421424014044

كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيجنات اسعد خضير جمعة71722421422013059

كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيافراح صباح عبد االمير جاسم71732421422037002

كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء عقيل طاهر امين71742421422008087
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كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيدعاء حمزه كاظم حسين71752421422006053

كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغسق جابر لفته كاظم71762421424023096

كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيحيدر اسماعيل عبد رعد71772421411024019

كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب ماجد عبد المهدي عبد الرضا71782421422047143

كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير فراس عباس ابراهيم71792421411008024

كلية الطب/جامعة القادسية594.0099.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد حسن صدام71802421413003015

كلية الطب/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينبراس محسن هروطا فضيل71812321422002130

كلية الطب/جامعة القادسية593.0098.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي صباح حسين شناوه71822421411036203

كلية الطب/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيايه رحيم عبيد عبيس71832421422027024

كلية الطب/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشهد ماجد هادي عبد71842421422027152

كلية الطب/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشاه زنان سعد ياسر مشكور71852421422013169

كلية الطب/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية محمد هاشم حسين71862421422047091

كلية الطب/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء باسم محمد راضي71872421422009135

كلية الطب/جامعة القادسية593.0098.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيهبة احمد بديوي دهش71882421422024331

كلية الطب/جامعة القادسية592.6898.78ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء علي فضيل شاهر71892421422036024

كلية الطب/جامعة القادسية592.0098.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر حسين جبار دخون71902421411036045

كلية الطب/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية دمشق للبناتاحيائينبأ محمد رحيمه عليج71912421422024305

كلية الطب/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات عباس ناصر حسين71922421422024021

كلية الطب/جامعة القادسية592.0098.67ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حفظي عبد االمير71932421413019017

كلية الطب/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية دمشق للبناتاحيائياية راضي فرهود شالش71942421422024029

كلية الطب/جامعة القادسية592.0098.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء محسن عبيد منشد71952421422003096

كلية الطب/جامعة القادسية591.6898.61ثانوية المتميزيناحيائيحسين يوسف مطر دلهم71962421411041043

كلية الطب/جامعة القادسية591.4898.58ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم عقيل حمزه ناصر71972321422077092

كلية الطب/جامعة القادسية591.4098.57ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن حميد نعمه عبد71982421411041128

كلية الطب/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية فلسطين للبنيناحيائيجعفر جندي عبد هللا عطوان71992421411008039

كلية الطب/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء مالك عويز عباس72002421422048078

كلية الطب/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره ضياء عباس علي72012121422048071

كلية الطب/جامعة القادسية591.0098.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائينور الهدى اكرم رحمن كاظم72022421422044097

كلية الطب/جامعة القادسية591.0098.50اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد اياد جفات سوادي72032321411019002

كلية الطب/جامعة القادسية590.7698.46ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حاكم ماجد محمد72042421422036015

كلية الطب/جامعة القادسية590.1298.35ثانوية المتميزيناحيائياحمد عالء عبد الحسن داخل72052421411041005

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية العروبة للبناتاحيائينبأ كريم محمد عبد الصاحب72062421422047258

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد حسين عليوي حسين72072321411006181

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبراء حامد جواد مهدي72082321422033013
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كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب رياض علي عبد الرضا72092421422001074

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمصطفى عادل حسان عبد هللا72102421411024062

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين حليم حسين علوان72112321411007031

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي صالح حسن علي72122321411020222

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسرى سعدون عمران غريب72132321424003140

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير محمود محمد سلمان72142321424006271

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد احمد عبد االمير لعيبي72152421411036123

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرقان عباس صبار عبود72162421422028174

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيسارة علي فيصل ريشان72172421422047153

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياهداء هادي جاسم طلفاح72182621422004013

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحوراء ثائر حسن حمادي72192621422004031

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب رياض علي مطر72202421422024170

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيجعفر منعم سلمان حمد72212621411027029

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب نصار راضي تعبان72222421424014051

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء فاضل نعمه مخيف72232521424004483

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيكريم حسين علي سلمان72242221413036041

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائييسر محمد مهر فرحان72252421424014110

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيصفا رحيم عادل نعمه72262421424017052

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجوان عدنان عبد الصاحب ناصر72272921422003038

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه حسام جبار مسير72282321424006138

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيجمانه ثابت كاظم مغير72292321422006029

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33ثانوية العمادية المختلطةاحيائيتبارك حسن كريم سرحان72302321427055004

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهاجر فاضل هندي كريم72312721426001282

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائينصر الحسين حسن عايد عبد الصاحب72322521411008411

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيسجى عباس نايل عبد72332421422003119

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيعلي ماهر جواد امين72343021417038009

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين نصير مالح صبر72352621411011053

كلية الطب/جامعة القادسية589.9698.33ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسراء توفيق حسن جياد72362721422043052

كلية طب االسنان/جامعة القادسية587.0097.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياباء زهير مدلول عباس72372421422025001

كلية طب االسنان/جامعة القادسية587.0097.83ثانوية السنبلة للبناتاحيائيسمر عبد الرزاق فرحان كاظم72382421422029056

كلية طب االسنان/جامعة القادسية587.0097.83ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمرتضى باسل جبار حسين72392421413017078

كلية طب االسنان/جامعة القادسية587.0097.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حمزه جبار دخون72402421411036194

كلية طب االسنان/جامعة القادسية587.0097.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء علي عادل حسن72412421422013116

كلية طب االسنان/جامعة القادسية587.0097.83اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين مصطفى علي جبر72422421413008011
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيبراق حسين جاسم كاظم72432421424018007

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67ثانوية الرواد المختلطةاحيائيايات صادق عبد الحسين عبد علي72442421427017002

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيغدير عقيل هليل كاظم72452421422004122

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية الحمزة للبنيناحيائيصادق جعفر مشور لفته72462421411005051

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء معن محمد عبد الكريم72472421422047201

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيخديجة كاظم حسن روضان72482421422008058

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد عبد الكاظم طارش72492421411036291

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيبراق بارع قاسم رهك72502421422024046

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيمينة كريم جواد حمزة72512421422047256

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فرحان شهد عبد72522421411036215

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية الديوانية للبناتاحيائيغدير رياض حسن ادريس72532421422010090

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الحسن مدلول72542421422047213

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن سقاي نشعان72552421424015046

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.2497.37ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر محسن تركي عطيه72562421411041095

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0097.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه حاكم محمد دبي72572521424004699

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0097.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك عدي يوسف هراب72582221424045056

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0097.33ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعذراء شامل جميل عيدان72592321427039025

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية النور للبناتاحيائيزينب اركان ناصر شريف72602421422005103

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية حلب للبناتاحيائيتقى احمد مقداد فرهود72612421422014049

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0097.33االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمة احمد حسين دخيل72622421424017064

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0097.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى سعد جواد كاظم72632421411036312

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0097.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتبارك اياد خوام جاسم72642421422026040

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.3697.89ثانوية المتميزاتاحيائينور احمد مع هللا جاسم72652421422036057

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0097.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره هادي حواس سلمان72662421422015088

كلية الصيدلة/جامعة القادسية587.0097.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد صالح هادي72672421424023029

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه راهي حمير رويلي72682421422008139

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيامنه امير حسن جميل72692421422047015

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى اياد شنشول عبود72702421426001317

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0097.67للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرقية صالح مهدي عباس72712421422038012

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيهديل محمد جابر موسى72722421422047283

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0097.67االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائينوره هاشم ناصر وحيد72732421424017091

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيابراهيم رحيم حبط صياح72742421411028001

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية سومر للبنيناحيائيسجاد حسن هادي عوده72752421411004073

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0097.67اعدادية سكينة للبناتاحيائياالء مراد كاظم منشد72762421422003008
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0497.51ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين علي سعيد كاظم72772421411041050

كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0097.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيخديجة عقيل فليح جاسم72782421422016040

كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى جاسم حسين كاظم72792421422022045

كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنار تحسين عادل عبد الحسين72802421422015135

كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء حيدر عبد زيد كاظم72812421422047009

كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين طالب كاظم مكي72822421411033034

كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمعصومه رائد عبد االمير فرحان72832421422006156

كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء نعيم نذير عباس72842421422023049

كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0097.50ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيابتهال حسوني نايف علي72852621424010005

كلية الصيدلة/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين صالح مهدي ياسين72862421411038023

كلية الصيدلة/جامعة القادسية584.6497.44ثانوية المتميزيناحيائيجعفر حيدر صبري جبار72872421411041019

كلية الصيدلة/جامعة القادسية584.1297.35ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر علي يوسف72882421411041072

كلية الصيدلة/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيزين العابدين صالح حسين موسى72892321411006072

كلية الصيدلة/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء مهدي دايخ خنيزير72902421422047119

كلية الصيدلة/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية دمشق للبناتاحيائينور شاكر حسين حسن72912421422024321

كلية الصيدلة/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه رافد عبد خلف72922421422026163

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية443.0073.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعالء عبد العظيم كاظم جاسم72932421511036042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعلي حسين عريس عبد الحسين72942421511028026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية438.0073.00ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيباقر امين حسين علي72951621513097004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الهندية للبنينتطبيقيكرار حيدر عنون فليح72962721511032062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية434.0072.33ثانوية الغدير للبنينتطبيقيصادق عامر سعدون حاشوش72972221511006019

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصطفى معن ابراهيم حسوني72982921511016127

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياحمد مشتاق محمد راضي72992921511016009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية496.0082.67ثانوية التضامن المختلطةاحيائيمصطفى جاسب مصطفى علي73002221417001035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى رياض عدنان علوان73012521411012278

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد رضا جواد عبد الكاظم جبار73021621517006062

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد مجيد سليمان خربيط73031921511064039

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية414.0069.00اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد رضا حسين حمد73042421515007035

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية392.0065.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم هادي عبود73052421511048003

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيعباس علي سلمان عويد73062621511023057

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية524.0087.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي كامل مظلوم جوهر73072321411002163

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية522.0087.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي صادق عبد الحسن سايب73082321411019116

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0085.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمهدي جاسم محمد سعيدان73092821511010124

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0084.17ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى نادر مصطفى حميد73101621513086012
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية497.0082.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين حيدر ساهي نشمي73112421422030044

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية415.0069.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياحمد عادل احمد عبد الزهره73121621513014004

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية415.0069.17اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيحيدر قيس منديل شرهان73132421511024007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية414.0069.00ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمحمد مصطفى ايمن صالح نعمة73141621513110074

كلية العلوم/جامعة القادسية488.0081.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعال مالك مريح جاسم73152421422030129

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسراب كاظم عبد حمدان73162421426001206

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0080.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد صالح مهدي شناوه73172421422030116

كلية العلوم/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب ماجد جفات حسين73182421422010074

كلية العلوم/جامعة القادسية477.0079.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين لبنان اسود حميد73192421426001064

كلية العلوم/جامعة القادسية476.0079.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ ظافر سباح حميدي73202421422013230

كلية العلوم/جامعة القادسية468.0078.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيشهد عقيل هاشم دواس73212421422026134

كلية العلوم/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء احمد سلمان نغيمش73222421422024134

كلية العلوم/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء رحيم عبد حميدي73232421422001059

كلية العلوم/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية النضال للبنينتطبيقينور ضيتان بندر شويرد73242421511009079

كلية العلوم/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية النصر للبنينتطبيقيحسين مهدي صالح حمود73252421511034015

كلية العلوم/جامعة القادسية408.0068.00اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيمالك حامد حسين خلخال73262421522026046

كلية العلوم/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعقيل حسن عبد االمير حنظل73272821511002063

كلية العلوم/جامعة القادسية397.0066.17اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد عادل قاسم جنديل73282821511010039

كلية العلوم/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعباس بدر محسن حنون73292821511017065

كلية العلوم/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيماهر حكيم عبود حسون73302921511022073

كلية العلوم/جامعة القادسية386.0064.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيآيات حميد شاكر فوزان73312821522018001

كلية العلوم/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيليث محمد صافي كاظم73322421511044058

كلية العلوم/جامعة القادسية378.0063.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمزهر ماجد مزهر محمد73332921511018188

كلية العلوم/جامعة القادسية377.0062.83إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيخالد دريد راشد عبد73341421511009024

كلية العلوم/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحسين احمد قاسم جبر73352221511029012

كلية العلوم/جامعة القادسية375.0062.50ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيمقتدى حامد عبد هللا بهار73362821511009033

كلية العلوم/جامعة القادسية374.0062.33ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيعبد الكاظم علي جبر كحيط73372821517012011

كلية العلوم/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية النصر للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر عوده عبد الحسين73382421511034029

كلية العلوم/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسين غازي عطية جابر73392921511008025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية الرباب للبناتاحيائيودق محمد هاشم صالح73402421422004184

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية446.0074.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيفيصل علي فيصل كتان73412421411048216

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية445.0074.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسالم عبد الحميد مصطفى حسون73422421411027042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيكرار صادق رحمن مراح73432421511048046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية381.0063.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعماد قاسم تركي مالك73442421511042081
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية368.0061.33الخارجياتتطبيقيزينب علي لفتة عبيس73452421528050042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية528.0088.00اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب ضياء الدين جليل سالم73462621422016124

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية521.0086.83اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد صدام زركان سعدون73472421411047013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية517.0086.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر عامر عباس جياد73482421411048114

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية512.0085.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمؤمل حمد لفته عبيد73492421413018106

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية382.0063.67اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسن ضامد هباد عبد73502521511001033

كلية القانون/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيسجى عالء شمخي كشاش73512421422024195

كلية القانون/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي صادق مهدي ثعبان73522421411048188

كلية القانون/جامعة القادسية444.0074.00اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الرزاق عبد الخالق73532421415007111

كلية القانون/جامعة القادسية413.0068.83اعدادية النضال للبنينتطبيقيرشيد مالك ستار علوان73542421511009025

كلية القانون/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين احمد موسى عكاش73552421211001012

كلية القانون/جامعة القادسية401.0066.83اعدادية التآخي للبنينادبيعبد هللا فاضل كاظم خسباك73562421211022039

كلية القانون/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية النور للبناتادبيحنين عبد االمير عبد ساجت73572421222005013

كلية القانون/جامعة القادسية397.0066.17اعدادية الجواهري للبنينادبيحسن سعد هادي حسن73582421211013015

كلية القانون/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الجواهري للبنينادبيكرار جبار عبد جبر73592421211013054

كلية القانون/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى راضي صالح هادي73602421211013080

كلية القانون/جامعة القادسية396.0066.00اعدادية الجواهري للبنينادبيعباس جهاد شخير محمد73612421211013038

كلية القانون/جامعة القادسية395.0065.83اعدادية الرباب للبناتادبيدنيا سعد عبيس راشد73622421222004018

كلية القانون/جامعة القادسية391.0065.17اعدادية غماس للبنينادبيجاسم محمد ناجح غالي73632421211011008

كلية القانون/جامعة القادسية388.0064.67اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي اكبر هيثم كامل عبد73642421211013046

كلية القانون/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية الكوثر للبناتادبيزكية عمر علي عايش73652421222015009

كلية القانون/جامعة القادسية385.0064.17ثانوية عين شمس المختلطهادبيحسن عبد الحمزه كريم طاهر73662421217005008

كلية القانون/جامعة القادسية385.0064.17اعدادية سومر للبنينادبيمصطفى سالم محي عليوي73672421211004075

كلية القانون/جامعة القادسية383.0063.83اعدادية اسماء للبناتادبيايالف سامر عبد االمير كافي73682421222011005

كلية القانون/جامعة القادسية381.0063.50للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيحسنين جميل عباس هاني73692421211032007

كلية القانون/جامعة القادسية378.0063.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيرسول احمد مدلول عبد الزهره73702421217004009

كلية القانون/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية الطليعة للبناتادبيرزق مالك عكار جبر73712421222022018

كلية القانون/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية سومر للبنينادبيعلي رحيم كاظم كاطع73722421211004046

كلية القانون/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب يحيى هادي حمد73732421222022027

كلية القانون/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين علي عبد الحسين دواس73742421211027019

كلية القانون/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية سومر للبنينادبيزيدان طارق كناوي مضخور73752421211004028

كلية القانون/جامعة القادسية371.0061.83ثانوية عين شمس المختلطهادبيمنتظر صباح حسين ملوح73762421217005048

كلية القانون/جامعة القادسية369.0061.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمحمد قاسم عبد االمير جواد73772421213018020

كلية القانون/جامعة القادسية369.0061.50اعدادية السنية للبناتادبيآيات جالوي نعمة عبد الصاحب73782421222009001
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كلية القانون/جامعة القادسية368.0061.33اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعلي نجاح حواس شاطي73792421215004032

كلية القانون/جامعة القادسية367.0061.17اعدادية نفر للبنينادبيمحمد عبد الساده علي غازي73802421211020026

كلية القانون/جامعة القادسية367.0061.17اعدادية ميسلون للبناتادبيفواطم مؤيد عباس هالل73812421222013009

كلية التمريض/جامعة القادسية567.0094.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد علي حمادي حسين73822421411044006

كلية التمريض/جامعة القادسية564.0094.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين سعيد جبار دخينه73832421411037047

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حليم صالح كرمود73842421411036064

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي جاسم حسين73852421411036076

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيكرار حيدر عبد عفن73862421411042127

كلية التمريض/جامعة القادسية562.0093.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر كامل موشنه بعيوي73872421411037072

كلية التمريض/جامعة القادسية560.0093.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي حسن هادي عبد73882421417020059

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسن المجتبى موسى سلبوح مهدي73892421411038017

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد كاظم ورد73902421411036138

كلية التمريض/جامعة القادسية557.0092.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيرسول هاشم محسن عبيد73912421413018049

كلية التمريض/جامعة القادسية557.0092.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغفران فواز حسين هادي73922421422027175

كلية التمريض/جامعة القادسية557.0092.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد حميد زغير علي73932421411015194

كلية التمريض/جامعة القادسية557.0092.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر رباط حايف73942321413018120

كلية التمريض/جامعة القادسية556.0092.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكرار علي بيدان عبود73952421411015181

كلية التمريض/جامعة القادسية556.0092.67ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيايات سالم صاحب عيسى73962321427063001

كلية التمريض/جامعة القادسية555.0092.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى جواد سهيل ستيف73972421413018127

كلية التمريض/جامعة القادسية555.0092.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيضحى علي حمد دحام73982421422026139

كلية التمريض/جامعة القادسية554.0092.33اعدادية سكينة للبناتاحيائيايات مزهر باشي باوه73992421422003019

كلية التمريض/جامعة القادسية552.0092.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حيدر جبار كاظم74002421422016065

كلية التمريض/جامعة القادسية550.0091.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى معين علي جواد74012421422027228

كلية التمريض/جامعة القادسية550.0091.67اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء قاسم حمزة صالح74022421422017085

كلية التمريض/جامعة القادسية549.0091.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم رحيم محي حنون74032421422008159

كلية التمريض/جامعة القادسية549.0091.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيمروة عايد عبد علي موسى74042421422047232

كلية التمريض/جامعة القادسية548.0091.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب عمار عبد العالي حسن74052421422047140

كلية التمريض/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حامد عبيد رجه74062421422009045

كلية التمريض/جامعة القادسية547.0091.17اعدادية االصالة للبناتاحيائيهدى سعد اسماعيل صايل74071121422024082

كلية التمريض/جامعة القادسية547.0091.17ثانوية عدن للبناتاحيائيتبارك صبيح جاسم بردان74082321422001018

كلية التمريض/جامعة القادسية546.0091.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب ناصر شريف جابر74092421422013146

كلية التمريض/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم حمود74102421422014101

كلية التمريض/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم حيدر عبد زيد جودة74112421422023141

كلية التمريض/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيعهود احمد سالم عبد74122421422047192
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كلية التمريض/جامعة القادسية545.0090.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيام البنين امير خضير حسين74132321422072018

كلية التمريض/جامعة القادسية544.0090.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا علي74142621422004056

كلية التمريض/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايه تحسين عبد الهادي محسن74152421422030013

كلية التمريض/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة محمد غريب ظاهر74162421422005152

كلية التمريض/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرقيه عبد الرضا عبيد شاني74172421422017065

كلية التمريض/جامعة القادسية543.0090.50ثانوية الرواد المختلطةاحيائيفاطمه سلمان مشير سلمان74182421427017022

كلية التمريض/جامعة القادسية542.0090.33اعدادية السنية للبناتاحيائياسماء نزار تايه حسين74192421422009011

كلية التمريض/جامعة القادسية540.0090.00اعدادية المودة للبناتاحيائيتبارك رشيد فاضل مذبوب74202621422008016

كلية التمريض/جامعة القادسية540.0090.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق حسن حمزه74212321422030028

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيموسى سامي مهدي جواد74222421415004234

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية418.0069.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي مسلم جابر مظنون74232421411014067

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية407.0067.83ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيسجاد جاسم حميد رشيد74242321417054007

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية403.0067.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة علي حمود حسان74252421422016114

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية395.0065.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين علي محمود محيسن74262321411002056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمرتضى جبار هلوس اجريو74272421411024056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية حلب للبناتاحيائيوسن نعيم فزع عجد74282421422014240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهجران حسن عباس محمد74292421422027237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية405.0067.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب هاشم حلواص عبد74302421422013148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء جميل مطر احميد74312421422004065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية402.0067.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور حسين حمود فرحان74322421422006170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى ميثاق مراد كاظم74332421422022150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمهتدى كريم ريسان دخيل74342421211023057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيزينب خضير رويضي جبار74352421427003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية368.0061.33اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء ثائر ملك حمادي74362421222017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية361.0060.17ثانوية الغزالي المختلطةادبيمصطفى محمد عبيس حسين74372321217014033

كلية التربية/جامعة القادسية485.0080.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيأمنه جعفر حمزه راهي74382421422022001

كلية التربية/جامعة القادسية462.0077.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين حسن عايش عبود74392421422023023

كلية التربية/جامعة القادسية458.0076.33ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيعال عباس عدنان كامل74402421424018034

كلية التربية/جامعة القادسية457.0076.17ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيبنين سعدون جواد حسين74412421427014001

كلية التربية/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيستار عويد كاظم جبار74422921411003020

كلية التربية/جامعة القادسية450.0075.00اعدادية حلب للبناتاحيائياحالم كريم تركي عبد74432421422014001

كلية التربية/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمروه عباس جابر جاسم74442421422015125

كلية التربية/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيساره احمد حسن طاهر74452421422004100

كلية التربية/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرسل صدام تيمول عبد الحسين74462321222062023
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كلية التربية/جامعة القادسية447.0074.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى نجم محمد زغير74472421411015225

كلية التربية/جامعة القادسية446.0074.33اعدادية حلب للبناتاحيائياسراء كاظم عبيد كيطان74482421422014006

كلية التربية/جامعة القادسية443.0073.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيزهراء سعد جواد حريب74492421224005011

كلية التربية/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه نبيل محمد حسون74502421422010104

كلية التربية/جامعة القادسية441.0073.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد يوسف شعالن عطشان74512421411001066

كلية التربية/جامعة القادسية440.0073.33ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الهادي اسماعيل جاسم74522421413013005

كلية التربية/جامعة القادسية439.0073.17ثانوية االنفال للبناتادبيتاره احمد شاكر جاسم74531021222019006

كلية التربية/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيمقتدى سالم صاحب عمران74542421411047326

كلية التربية/جامعة القادسية439.0073.17اعدادية النور للبناتاحيائينور البتول سامي عبد كريم74552421422005180

كلية التربية/جامعة القادسية438.0073.00اعداديه الوهج للبنيناحيائيعلي مهدي كاظم عطيه74562421411030053

كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى صالل كريدي غزاي74572421422009342

كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عبد الرسول جفات كوس74582421422025147

كلية التربية/جامعة القادسية435.0072.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبنين حمزه كاظم عباس74592421422027030

كلية التربية/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد والي74602421411013125

كلية التربية/جامعة القادسية434.0072.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي جميل عبد  مطشر74612421411013093

كلية التربية/جامعة القادسية434.0072.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمريم ناصر حسين دخيل74622421422016130

كلية التربية/جامعة القادسية433.0072.17ثانوية الصفوه للبناتاحيائيجنان كريم عطشان كليج74632421422043014

كلية التربية/جامعة القادسية429.0071.50اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائياحمد رياض ثامر سعيد74642421411024003

كلية التربية/جامعة القادسية426.0071.00اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيدعاء سعد كاظم غنام74652421522013012

كلية التربية/جامعة القادسية412.0068.67اعدادية السرور للبناتادبيبنين كاظم حسان عيدان74662421222002007

كلية التربية/جامعة القادسية409.0068.17الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب حسن جبر كاطع74672421222018022

كلية التربية/جامعة القادسية403.0067.17اعدادية االقتدار المختلطةادبيمؤمل كريم عباس حسون74682321217003021

كلية التربية/جامعة القادسية400.0066.67اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه حيدر كاظم موسى74692421222004031

كلية التربية/جامعة القادسية394.0065.67اعدادية البشير المسائية للبنينادبيعلي ميري حمد حسن74702421215007031

كلية التربية/جامعة القادسية394.0065.67ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقيعلي حمزه حداوي سلمان74712321517041001

كلية التربية/جامعة القادسية387.0064.50اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب عبد الحسين كاظم جاسم74722421222010024

كلية التربية/جامعة القادسية386.0064.33ثانوية البتول للبناتادبيزمن نجم عليوي حسون74732421222031019

كلية التربية/جامعة القادسية386.0064.33اعدادية التحرير للبناتتطبيقيأديان علي فليح عبد الحسين74742421522008001

كلية التربية/جامعة القادسية384.0064.00اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعبد هللا ابراهيم طشحيل ونان74752921211008032

كلية التربية/جامعة القادسية384.0064.00اعدادية دمشق للبناتتطبيقيتبارك كريم منصور كاظم74762421522024006

كلية التربية/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء رحيم جالي حسين74772421222001013

كلية التربية/جامعة القادسية380.0063.33ثانوية السلمان المختلطةتطبيقيمحمد حسن بردان مرهج74782921517001003

كلية التربية/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمنتظر داخل محمود حمادي74791621511029087

كلية التربية/جامعة القادسية372.0062.00ثانوية المناذرة للبنينادبيليث حيدر عبد الجاسم حمزه74802521211017019
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كلية التربية/جامعة القادسية370.0061.67ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيعلي عبد الزهره نعمه بهو74812321517005010

كلية التربية/جامعة القادسية369.0061.50اعدادية خديجة للبناتادبيابتسام عالوي شرهان شخير74822421222001002

كلية التربية/جامعة القادسية368.0061.33اعدادية اسماء للبناتادبيشهد عادل عبد زيد جبر74832421222011030

كلية التربية/جامعة القادسية366.0061.00ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيرسول هاشم عدس جبر74842821511035025

كلية التربية/جامعة القادسية364.0060.67اعدادية العارضيات المختلطةادبيزهراء كاظم محمد مهدي74852421227003004

كلية التربية/جامعة القادسية364.0060.67اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء حميد حرز عطيه74862421222022022

كلية التربية/جامعة القادسية364.0060.67اعدادية دمشق للبناتتطبيقيمريم حسين مطرود سمين74872421522024040

كلية التربية/جامعة القادسية363.0060.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيسجاد يعقوب يوسف عبيد74882521211018023

كلية التربية/جامعة القادسية363.0060.50اعدادية االبراج للبنينادبياحمد علي رعيد عراك74892521211023005

كلية التربية/جامعة القادسية363.0060.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعبد هللا رحيم هادي حذيه74902421511042063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية523.0087.17اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب رعد عبد كاظم74912421422025092

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية522.0087.00ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعباس علي عبد الحسين الجابر74922421413015015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية521.0086.83اعدادية العروبة للبناتاحيائيضحى حسين رحمان جاسم74932421422047184

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية507.0084.50اعدادية العفاف للبناتاحيائينور الهدى محمد حميد عبد الكاظم74942421422048162

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية499.0083.17ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقينايف راشد غالي غنيص74952421511014055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية497.0082.83ثانوية الوفاء للبناتادبيحنين علي حسين محسن74962421222046008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية480.0080.00اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسلمان هادي عاجل جبر74972921211001081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية479.0079.83الخارجيونادبيوائل ماجد عظيم عكاب74982421218001747

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية478.0079.67اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه الزهراء علي محسن جدوع74992421222030031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية475.0079.17االعدادية المهدوية للبنينادبيمنتظر ميثم نجم عبد75002921211009201

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية472.0078.67اعدادية اسماء للبناتادبيكوثر مجيد جاسم عبد75012421222011037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية470.0078.33اعدادية التحرير للبناتادبيوداد علي جابر مطيوي75022421222008044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية469.0078.17اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمة قحطان عدنان كاظم75032421222012032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية466.0077.67اعدادية الثقلين للبنينادبيستار جبار مجهول عوفي75042921211004069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية االعتماد للبنينادبيحاتم كريم عباس مهدي75052921211005021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية465.0077.50اعدادية عين الحياة للبنينادبيعباس بيان عبد كاظم75062921211007068

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عدنان عبد الرضا عباس75072921222016159

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية464.0077.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي صالح شخير عبيد75082421211023058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية ام البنين للبناتادبيفاطمه علي عبد الهادي جميل75092321222016019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية463.0077.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علي داخل عبد75102921211013050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية461.0076.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء حسين فاضل لفته75112421222030016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمهيب نصر عبود بزون75122921211008084

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية النور للبناتادبيزهراء عباس حسين عبد الحسين75132421222005029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية460.0076.67اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعلي نعيم عبد زيد فضاله75142421211016020
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية458.0076.33اعدادية الحوراء للبناتادبيحوراء غانم عبد الساده عبود75152421222026014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية458.0076.33اعدادية فلسطين للبنينادبيمرتضى حسين علي فنغش75162421211008029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية457.0076.17ثانوية النور للبناتادبيبنين عبد الخالق عبد الحسين خضر75172921222022022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية457.0076.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيمها نوري عبد العزيز هادي75182321224006021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية456.0076.00اعدادية الوالية للبناتادبيبتول عبدهللا والي خضر75192921222009008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية456.0076.00ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب محمد تركي عبد75202421222016014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء سرحان حسن ثكيل75212421222027020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية455.0075.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيبنين غانم مطرود عويز75222421222030010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية453.0075.50ثانوية بلقيس للبناتادبيرقية رياض مطر حسن75232421222016009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية االنتصار للبناتادبيصفاء محمد نعمة سعد75242421222012024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية451.0075.17اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى عباس جواد حسن75252421211001059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية450.0075.00ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيحمزة داخل عالوي داخل75262421211002011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية الغساسنة للبناتادبيسبأ قيس رحيم كاظم75272321222002021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية449.0074.83اعدادية الجهاد للبنينادبيمصطفى عباس منسي كزار75282321211004015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية448.0074.67اعدادية ميسان للبنينادبيسجاد محمد عبد الحسن عيدان75292521211011034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية448.0074.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمنتظر عباس ياسر دخن75302521213025044

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0070.17اعدادية الديوانية للبناتاحيائينور علي حمزه راضي75312421422010123

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية420.0070.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسالم حميد عبد هللا عيدان75322421424015005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية355.0059.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتادبيزهراء حسن لفته عذافه75332921224004006

كلية اآلداب/جامعة القادسية419.0069.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسن طعمة سلمان75342421422016062

كلية اآلداب/جامعة القادسية411.0068.50ثانوية النورين للبناتاحيائيرقيه فاضل كاظم حمزه75352421422045021

كلية اآلداب/جامعة القادسية406.0067.67اعدادية النور للبناتاحيائيغدير جميل حسين شنان75362421422005139

كلية اآلداب/جامعة القادسية401.0066.83ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمة اسعد كاظم مكي75372321422029070

كلية اآلداب/جامعة القادسية398.0066.33اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي خالد حمزه شبيلي75382921211005087

كلية اآلداب/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين فائق نعيم ناصر75392421426001063

كلية اآلداب/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية االعتماد للبنينادبيحسام عباس محمد مرجان75402921211005022

كلية اآلداب/جامعة القادسية359.0059.83ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيباسم مسير جدوع عيسى75412921217008004

كلية اآلداب/جامعة القادسية358.0059.67ثانوية القانتات للبناتادبيايناس عماد عثمان ابو دريجة75422421222033008

كلية اآلداب/جامعة القادسية354.0059.00اعدادية الهدى للبناتادبيكوثر ناظم والي نشعان75432421222020049

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيمصطفى ميري كاظم عطا هللا75442921215004162

كلية الطب/جامعة االنبار596.0099.33ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيايالف سفيان عبد لطيف75451921422110008

كلية الطب/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية الرميله للبنيناحيائيزيد ذاكر خلف عبد75461921411003023

كلية الطب/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية القائم للبناتاحيائيرسل منتظر عبد الظاهر محمد75471921422010076

كلية الطب/جامعة االنبار595.0099.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمصطفى رحيم كمر عايد75481921417037033
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كلية الطب/جامعة االنبار595.0099.17اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى احمد عبيد احمد75491921411043030

كلية الطب/جامعة االنبار594.7299.12ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد يوسف محمد سعيد مخلف75501921411001079

كلية الطب/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية القائم للبنيناحيائياسامه عبد الباسط احمد حسين75511921411023012

كلية الطب/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد صادق عبد مطلك75521921411003075

كلية الطب/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسميه عالء عبد الحميد جاسم75531921424010082

كلية الطب/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيديمه عمر نوري مجبل75541921422016027

كلية الطب/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية القائم للبنيناحيائيحسن انس سليمان محمد75551921411023028

كلية الطب/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيياسمين محمد عبد هللا فرحان75561921422053160

كلية الطب/جامعة االنبار594.0099.00ثانوية الرحاب للبناتاحيائيختام محمد اسود خلف75571921422078021

كلية الطب/جامعة االنبار594.0099.00اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيبالل جعفر صادق عبد القهار75581921411092025

كلية الطب/جامعة االنبار594.0099.00انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائياياد حمود علي ذاكر75593021417025002

كلية الطب/جامعة االنبار593.9698.99ثانوية الرمادي للبنيناحيائيفيصل حكمت فرج ثابت75601921411001059

كلية الطب/جامعة االنبار593.4498.91ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحسام طه برجس عزالدين75611921411001023

كلية الطب/جامعة االنبار593.3298.89ثانوية االنبار للبناتاحيائيزهراء منذر خلف حسن75621921422016040

كلية الطب/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية العال للبناتاحيائيعائشه محمد حايف زبار75631921422019045

كلية الطب/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية الرميله للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم حمود مهنا75641921411003085

كلية الطب/جامعة االنبار593.0098.83ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيابراهيم صالح مهيدي بدوي75651921413019002

كلية الطب/جامعة االنبار592.4898.75ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيايه مشتاق طالب صالح75661921424003015

كلية الطب/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد عثمان ممدوح احمد75671921411004002

كلية الطب/جامعة االنبار592.0098.67المدرسة العراقية الحكومية في رومانيا بوخارستاحيائيندى صالح عالوي رحيم75683021427002002

كلية الطب/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية القائم للبناتاحيائياالء مزهر حميد عبد75691921422010027

كلية الطب/جامعة االنبار592.0098.67ثانوية الرجاء للبناتاحيائيشهد رؤوف احمد سعيد75701921422024049

كلية الطب/جامعة االنبار592.0098.67ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمنار عبد الرحمن سلمان جمعه75711921417023017

كلية الطب/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيايوب فائق عثمان منصور75721921411015018

كلية الطب/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية القائم للبنيناحيائيسعد ساجر سعران غرو75731921411023038

كلية الطب/جامعة االنبار591.1698.53ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن سالم مهدي75741921411001073

كلية الطب/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى زهير عبد المحسن ذياب75751921411007117

كلية الطب/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمصطفى فواز خلف حمد75761921411006048

كلية الطب/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيمريم بشار عوده عبد الكريم75771921422032034

كلية الطب/جامعة االنبار591.0098.50ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيساره جمال عبد الهادي سعد75781921422110017

كلية الطب/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد السالم محمود عبطان75791921411009111

كلية الطب/جامعة االنبار591.0098.50اعدادية العرفان للبنيناحيائيزكريا رحمان سليمان حمد75801921411029014

كلية الطب/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيعائشه يعرب ياسين خضير75812121422009139

كلية الطب/جامعة االنبار590.0098.33ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم عبد75821921413009010
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كلية الطب/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية الرميله للبنيناحيائيهمام صفاء محمد كسار75831921411003095

كلية الطب/جامعة االنبار590.0098.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيكنانه عبد الرحمن محمد فليح75841921422011107

كلية الطب/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية هيت للبناتاحيائيهبه بسام محمد خالد هندي75851921422060107

كلية الطب/جامعة االنبار590.0098.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك غالم عبد هللا عباس75861921422108009

كلية الطب/جامعة االنبار590.0098.33ثانوية الرحاب للبناتاحيائيبراءة فايق حمد رزيك75871921422078011

كلية الطب/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيشهد حسن هادي جواد75882121422055081

كلية الطب/جامعة االنبار589.8498.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيغنى غسان علي عبد الحسين75891021422003094

كلية الطب/جامعة االنبار589.5298.25ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن حسين75901321411019179

كلية الطب/جامعة االنبار589.3698.23ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد علي طه اسماعيل75911321411019023

كلية الطب/جامعة االنبار589.2898.21ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الواحد مطشر75922321411056090

كلية الطب/جامعة االنبار589.2098.20ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد هللا ضياء مجيد حميد75931121411042028

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية العال للبناتاحيائيايات عبد الرزاق محمد خلف75941921422019007

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيأيات أمين قدوري جاسم75951921422033003

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد يوسف ذياب حسين75963121411008114

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية المنتهى للبناتاحيائيعائشه عدنان خماس حمودي75972121422014046

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية المتميزيناحيائيعباس وسام حامد كاطع75982421411041057

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيخالد عكله محمود عبد75991921413009038

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء محسن هاشم عبيد76002321422022127

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية فدك للبناتاحيائيجنين شعالن يوسف احمد76012121422067019

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد مؤيد طه76021121424013027

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.0098.33اعدادية هيت للبناتاحيائيحنين سفيان عبد الواحد شكر76031921422060029

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية هيت للبناتاحيائيبلقيس احمد اسماعيل جبير76041921422060017

كلية طب االسنان/جامعة االنبار587.0097.83ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيرانيا همام شريف قدوري76051921422110013

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.3297.72الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد معاذ قصي عبد القادر76061021411002094

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0097.67اعدادية القائم للبناتاحيائيحنان جواد حنيش عبيد76071921422010052

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0097.67اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيهند عماد خضر زعين76081921422042070

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0097.67ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيرويده شوكت نافع معتوك76091921422032018

كلية طب االسنان/جامعة االنبار586.0097.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائياستبرق عبد الرحمن سالمه حمود76101921422012003

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائياسحاق نذير عبد اللطيف محمد76111921411069007

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد صالح مهدي76121921413009073

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيمالك عبد السالم عناز حمد76131921422062075

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية هيت للبناتاحيائيزهراء زيدان عبد سرحان76141921422060045

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيياسين جمال حمد مطلك76151921411092080

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية بروانة للبناتاحيائيرحمه قحطان طعمه نجم76161921422020015
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية هيت للبناتاحيائيفاطمه مرعي عبد خلف76171921422060078

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيانسام ياسين عبد مخلف76181921422081019

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50ثانوية راوة للبناتاحيائيسرى سفيان عكاب حماد76191921422009031

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم جمعه محمد خليفه76201921424010123

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.6497.44ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد المنعم محمد منعم عاكول76211921411001045

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف انور عبد علي داوود76221021411026261

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرقيه طارق خليل ابراهيم76231921422072026

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية االندلس للبناتاحيائينمارق زياد ناجي عواد76241921422047047

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الفوز للبناتاحيائيداليا سعد فيصل محمود76251321422023017

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية الصفا للبنيناحيائييوسف عمار عبد الكريم توفيق76261321411027065

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيقتيبة خليل حمد شهاب76273121411008092

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الرحاب للبناتاحيائيشهد ابراهيم جسام حمد76281921422078040

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.6897.28ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد محمود شاكر رزيج76291921411001009

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.3297.22ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاتن مناف طالب وادي76301921424001025

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الفردوس للبناتاحيائيسميه غايب سويد محيسن76311021422008066

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية هيت للبناتاحيائيداليه اديب ابراهيم محمد76321921422060032

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم احمد عبود ياس76332121411004004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية النجاح للبنيناحيائيمصطفى فايز حمود احمد76341921411113009

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الحبانية للبنيناحيائيرسول شاكر محمود فرحان76351921411046017

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية عمورية للبناتاحيائيحنين احمد لطوف وحيد76361821422023023

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية عين سفني للبنيناحيائياكرم زكي احمد محمود76371721411093005

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيرامي قصي طالب لطيف76381921411015025

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد جميل وهاب76391721411178012

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية اشور للبنيناحيائيفرانس بسام فرج اسحق76401721411138032

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0097.83اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمنار مازن نهاد اسماعيل76411921422052114

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0097.83اعدادية القائم للبناتاحيائيزهراء نجيب خليفه مهاوش76421921422010098

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0097.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيصفا ابراهيم علي مخلف76431921422089113

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0097.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ أحمد محمد بداع76441921422081114

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0097.67ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيضحى موفق مجيد ذاكر76451921422110027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0097.67اعدادية العرفان للبنيناحيائيحارث محمد عبد هللا عبد76461921411029010

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0097.67ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيرفل فالح داود سليمان76471921422066015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0097.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمريم عبد القادر حمد صالح76481921422057124

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0097.67اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمصطفى جمعه عبيد سالم76491921411032042

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0097.67ثانوية الشموخ للبناتاحيائيزينب ماجد رشيد عواد76501921422025022
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0097.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامه زياد رشيد حميد76511921413009017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0097.67اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيفاطمه مفيد نعمان وهيب76521921422042052

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.4497.57ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيلجين احمد عبد الواحد حمودي76531921424001027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.0097.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيطيبه فالح عبود عبد هللا76541021422012035

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.0097.50ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيهاجر طارق جاسر بطاح76551921424011058

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.0097.50ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيمريم ضياء حوران امين76561921422110042

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد نزار حمود تركي76571921411015054

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.0097.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم منتصر شاكر عبد الرزاق76581921424010131

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم زعين حميد76591921411003079

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية الميثاق للبنيناحيائيايمن احمد حميد كليب76601921411006007

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.5297.42ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيدينا نازك محمد كريم76611121422069015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد العزيز محمود مشرف سبتي76623121411008064

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية االنفال للبناتاحيائيرنين عبد الستار فرحان حسن76631921422089065

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيطيبه ناجي نافع رشيد76641921422042043

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية هيت للبناتاحيائييسر ماجد خالد نجرس76651921422060119

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين علوان76662621411012092

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم عمار محمد فاضل ابراهيم76671321422028069

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمالك خليف عويد هالل76681921422012173

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم مضر علي حسين76691021422033161

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية الروافد للبناتاحيائيرحمه طه كريم سبتي76701921422062026

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية الروافد للبناتاحيائيطيبه ليث محمد صالح76711921422062061

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الشمس للبناتاحيائيسرى نوري خليفه حمد76721921422126037

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرقيه غانم عاصي حمد76733121426001100

كلية الصيدلة/جامعة االنبار680.0097.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه هه ست ستار احمد رشيد76742021422093024

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية بروانة للبنيناحيائيمحمد ليث عياش محسن76751921411066025

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية القصواء للبناتاحيائينبا فاضل حمد نصيف76761221422051111

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الزمر للبناتاحيائيرفل فليح حسن طالب76772121422036037

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينمارق خميس نبع صايل76781921422081119

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية العلم للبناتاحيائييقين سعيد خلف محمد76791821422011056

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبدالرحمن حماد عبد محمد76801921411101060

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسهى حسين محمد بديع محمد نجيب76812121422003069

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيحوراء محمد علي محمد76822121422003031

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايالف علي عمر صديق76832021422019027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية االمالي للبنيناحيائيعمر صفاء علي خلف76841921411038030
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيامنه عمر كامل ساجت76851121422008014

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيخطاب غضبان قاسم كاظم76863221411002023

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبدالرحمن هزاع مطر مراد76871721411026099

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية شمس المعرفة االهلية للبنيناحيائيغيث سالم شاحوذ فارس76881921413011012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن نبيل محمد سعيد76891721411011106

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية الشعب للبناتاحيائيتبارك سامي محمود حميد76901321422022034

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيروزين فاتح نجم علي76912021422037043

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية االندلس للبناتاحيائينبأ اسالم كمال سعيد76921721422054246

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهديل عادل وسمي عبد76931921422014108

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد عمار عدنان علوان76942021411003009

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيالمهدي رضا فاضل داود76951121411017019

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية المحسن للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود حسن76962121411080043

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر خالد خلف عبد76971821413005010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار486.0081.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعمر عدنان حماد عبد76981921511069064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيقصي احمد زبن عرميط76991921511081024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار480.0080.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعبد هللا محمد حسان حمود77001921511026037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد عادل غضى صياح77011921511004010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار473.0078.83اعدادية عنه للبنينتطبيقياحمد خلف جدعان عبد هللا77021921511021008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار470.0078.33اعدادية الرطبه للبنينتطبيقيمحمد اسامه صبيح عودة77031921511068014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية االيالف للبنينتطبيقيمحمد عمران كافي طلي77041921511102044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار465.0077.50ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقيمحمود شعالن ابراهيم شرقي77051921511107014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار438.0073.00اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد شاكر محمود شهاب77061921511015062

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار432.0072.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيعلي خالد شاكر ناطق77071921511026043

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيسيف الدين صباح محمد عباس77081221511002028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيزيد سعد احمد عيسى77091621513116007

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار558.0093.00اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيمالك كمال حسن خلف77101921422042061

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار540.0090.00ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيسارة محمد ابراهيم عبد الجبار77111421426006152

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى حميد علي سعيد77121921511043044

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقينور نصيف جاسم حمادي77131921522001034

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا مطلك غفير خلف77141921511025048

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيكامل طارق كامل عبد المجيد77151921511025064

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0093.17اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيميمونة صالح عالوي احمد77161921426001298

كلية العلوم/جامعة االنبار538.0089.67ثانوية راوة للبناتاحيائيمريم علي حنوش حمد77171921422009055

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0086.50ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياماني عبد القادر رجه خلف77181921422081016

546 من 227صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة االنبار517.0086.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب هادي عناد حمود77191921422027024

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0085.33ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيثراء ليث ثامر هادي77201921422081037

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيمنال ثامر فارس محمد77211921422032039

كلية العلوم/جامعة االنبار503.0083.83ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائياطياف كاظم كريم سلمان77221921426004001

كلية العلوم/جامعة االنبار502.0083.67ثانوية اليقين للبناتاحيائيمريم سالم داود حماد77231921422076044

كلية العلوم/جامعة االنبار499.0083.17ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينورا وليد نواف حمد77241921422066053

كلية العلوم/جامعة االنبار498.0083.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد الرحمن قصي جمعه عبد الجليل77251921411099018

كلية العلوم/جامعة االنبار497.0082.83ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيهاله نهاد عمر عبد77261921424004047

كلية العلوم/جامعة االنبار496.0082.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنيناحيائيفالح حسن علي خلف77271921411069030

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50اعدادية الرميله للبنيناحيائيعلي عماد عجاج احمد77281921411003057

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50ثانوية الشفق للبناتاحيائينبأ جمال خلف عبود77291921422106059

كلية العلوم/جامعة االنبار495.0082.50ثانوية الرمادي للبناتاحيائيطيبه اسامه عبد اللطيف محمد77301921422028033

كلية العلوم/جامعة االنبار494.0082.33اعدادية الرطبة للبناتاحيائيشهد عباس فاضل صباح77311921422015023

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0082.17ثانوية الرافدين للبناتاحيائيامنه سلمان محمود سرهيد77321921422097004

كلية العلوم/جامعة االنبار493.0082.17اعدادية الرطبة للبناتاحيائيهديل عبد المجيد حميد فراج77331921422015050

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسميه غسان سلمان ظاهر77341921422026049

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0081.33اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزهراء صالح سليمان عساف77351921426002067

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0081.17ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيوالء قصي صالح مطلك77361921424003074

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيأساور سمير عبد رشيد77371921422016001

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيمالك محمد مجيد احمد77381921424004036

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0081.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا خضير عباس حمزه77391921411001036

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية الرميله للبنيناحيائياسامة رياض مولود ريحان77401921411003013

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية حديثة للبناتاحيائينور اثير مصلح يوسف77411921422063044

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيايمان فالح حماد جاسم77421921422050010

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00اعدادية القائم للبناتاحيائيشهد عايد محمد موسى77431921422010125

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيميمونه هيثم محمود شحاذه77441021422038112

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيلجين ايوب ناظم احمد77451921424001028

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيوسن حسام حسين عبد الجليل77461921426002194

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائييقين ساهي جاسم فرحان77471921424004051

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الرجاء للبناتاحيائيتبارك احمد شاكر عباس77481921422024015

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيناهده صادق شاحوذ مشعل77491921424011055

كلية العلوم/جامعة االنبار478.2879.71ثانوية االنبار للبناتاحيائيُعال عبد الوهاب عبد الرزاق خلف77501921422016066

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيريام هاني شاكر محمود77511921422023033

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0079.67ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائييمامه ناجي عبد حمادي77521921422103044
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كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران نوفل عدنان مصطاف77531921422014077

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية القائم للبناتاحيائيكوثر رفعت عبد الرحمن علوان77541921422010165

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0079.50اعدادية الرطبة للبناتاحيائيعنود معين عبد الجبار حردان77551921422015033

كلية العلوم/جامعة االنبار476.0079.33الخارجياتاحيائياسمه عبد هللا عباس عبد العزيز77561921428050022

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمريم مؤيد توفيق عبد المحسن77571921424003054

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0079.17ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتقى عبد المطلب حسين عباس77581921424011015

كلية العلوم/جامعة االنبار474.0079.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيقبس عصام احمد عباس77591921424011045

كلية العلوم/جامعة االنبار474.0079.00اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد العليم علي رشيد صالح77601921411027011

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0078.83ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائييقين محمد عناد ضاحي77611921424003075

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياالء أحمد حسين ابراهيم77621921424011005

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعمر صالح احمد فريح77631921411108013

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0078.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيميساء محمد اسماعيل جاسم77641121422016073

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية السنابل المختلطةاحيائيطه كريم جندي منصور77651921417012002

كلية العلوم/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيهدى صباح علي سلمان77661921422024083

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية راوة للبناتاحيائياسراء عبد الخالق حسون علي77671921422009003

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية بروانة للبناتاحيائيايه ياسر شمخي رحيم77681921422020008

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0877.35ثانوية االنبار للبناتاحيائيرؤى ابراهيم اسماعيل خليل77691921422016028

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيفاطمة ياسر عبد حسن77701921422026063

كلية العلوم/جامعة االنبار462.0077.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم صالح هادي صالح77711421422002093

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيشفاء سالم محمد عبدهللا77721921422027030

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك احمد منفي اسود77731021422009015

كلية العلوم/جامعة االنبار459.0076.50ثانوية االمين للبنيناحيائيمصطفى محمد محمود سليمان77741921411075028

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيرامي عبد هللا شعالن سالم77751921411015024

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد شوكت عبد الجليل اسماعيل77761921411025058

كلية العلوم/جامعة االنبار457.0076.17ثانوية االندلس للبنيناحيائيطه ياسين عبيد زيدان77771921411093010

كلية العلوم/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيتقى حسين محمود شاكر77781921426003013

كلية العلوم/جامعة االنبار452.0075.33ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيساره صالح مهدي صالح77791921422136015

كلية العلوم/جامعة االنبار450.0075.00اعدادية المثنى للبنيناحيائياسامة شاكر كريم محمد77801021411022014

كلية العلوم/جامعة االنبار450.0075.00ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائياماره داموك شيتي عطا هللا77811921424001004

كلية العلوم/جامعة االنبار449.0074.83ثانوية االنبار للبناتاحيائينور محمود عباس حميد77821921422016092

كلية العلوم/جامعة االنبار448.0074.67ثانوية االزدهار للبناتاحيائيخالده نهاد علوان صالح77831921422017012

كلية العلوم/جامعة االنبار447.0074.50ثانوية االزدهار للبناتاحيائيتسنيم جمال محمد صالح77841921422017009

كلية العلوم/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن عباس شالل77851921511004057

كلية العلوم/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية العال للبناتاحيائيشهد يعقوب حماد عساف77861921422019041
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كلية العلوم/جامعة االنبار441.0073.50ثانوية المنى للبناتاحيائينبا صالح ياسين محمود77871921422006007

كلية العلوم/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيرسل محمد حمد صالح77881921422001005

كلية العلوم/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعمر سطام غربي خلف77891921411053025

كلية العلوم/جامعة االنبار440.0073.33مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيااحيائيمريم عبد الستار جبير علي77903021427039005

كلية العلوم/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيريام ياس سوادي زغير77912321426001113

كلية العلوم/جامعة االنبار439.0073.17ثانوية الرجاء للبناتاحيائيايه فيصل احمد صالح77921921422024013

كلية العلوم/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية القائم للبناتاحيائيابتهال عبود سرحان محمد77931921422010014

كلية العلوم/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية المربد للبنيناحيائيحيدر علي حماد عبد77941921411056017

كلية العلوم/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية الوفاء للبناتاحيائيمها اسماعيل ابراهيم سليمان77951921422104035

كلية العلوم/جامعة االنبار438.0073.00ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حمد عبد هللا خلف77961921515005036

كلية العلوم/جامعة االنبار437.0072.83اعدادية زنكورة للبنيناحيائيابوبكر صالح محمد صالح77971921411032001

كلية العلوم/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية االندلس للبنينتطبيقيابراهيم حميد علي عصمان77981921511093001

كلية العلوم/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان حاتم رشيد77991921413019036

كلية العلوم/جامعة االنبار433.0072.17ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيشيماء فالح فريح عبد78001921422001014

كلية العلوم/جامعة االنبار432.0072.00ثانوية الرمادي للبنيناحيائيسيف حسام حسين عبد الجليل78011921411001028

كلية العلوم/جامعة االنبار431.0071.83اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحبوب يوسف نده مطر78021921511042009

كلية العلوم/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية قريش للبناتاحيائيريم كامل محمد فارس78031921422022039

كلية العلوم/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيحنين عامر ابراهيم حمد78041921522001007

كلية العلوم/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقياطياف سالم حمد عبد78051921522027002

كلية العلوم/جامعة االنبار423.0070.50اعدادية العال للبناتتطبيقيرانيا نبيل سامي صالح78061921522019017

كلية العلوم/جامعة االنبار418.0069.67ثانوية عنه للبناتتطبيقينور براء صبحي نعمان78071921522064029

كلية العلوم/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمازن قحطان مخلف صالح78081921515005057

كلية العلوم/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية العال للبناتتطبيقيدينا سعد عبد الحكيم كريم78091921522019016

كلية العلوم/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيحارث هيثم كريم كنوش78101921511069023

كلية العلوم/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية االندلس للبناتتطبيقيأيات ناصر عبد حمادي78111921522047001

كلية العلوم/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية االندلس للبناتتطبيقيامنه مجيد داود حردان78121921522047005

كلية العلوم/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد ماهر كريم مخلف78131921513007003

كلية العلوم/جامعة االنبار405.0067.50ثانوية عنه للبناتتطبيقيآمنه بالل اسعد حبيب78141921522064001

كلية العلوم/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعمر احمد حميد حمادي78151921511062025

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الرميله للبنينتطبيقيعلي محمد مصلح صباح78161921511003029

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيهبه توفيق علي مخلف78171921522066036

كلية العلوم/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعماد بشير هادي سعد78181921511019054

كلية العلوم/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعز الدين باسم محمد هزيم78191021511035013

كلية العلوم/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمصطفى محمد محمود شهاب78201921511029021
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كلية العلوم/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيورده عماد منير هالل78211921522072031

كلية العلوم/جامعة االنبار394.0065.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيمحمد فيصل غازي رشيد78221921511026057

كلية العلوم/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيسلطان احمد صالح رشيد78231921511032011

كلية العلوم/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية الروافد للبناتتطبيقيرضاب علي عبد خليفه78241921522062020

كلية العلوم/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيساره احمد محمد ذياب78251921522072016

كلية العلوم/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيمصطفى عقيل سعود رفاعي78261921511069087

كلية العلوم/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية هيت للبنينتطبيقيحارث مثنى عبد الرزاق عبد الرحمن78271921511025023

كلية العلوم/جامعة االنبار385.0064.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيفراس نادر ياسين نوري78281921511024052

كلية العلوم/جامعة االنبار385.0064.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب تطبيقيزياد احمد جاسم مخلف78291921511026023

كلية العلوم/جامعة االنبار384.0064.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمصطفى نبيل سامي صالح7830192051070075

كلية العلوم/جامعة االنبار381.0063.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيقاسم محمد فرحان شالل78311921511069070

كلية العلوم/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية راوه للبنينتطبيقيعمر عامر فجر عبد هللا78321921511022027

كلية العلوم/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيخالد عبد العزيز علي احمد78331921511017010

كلية العلوم/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية الراية المسائية للبنينتطبيقيحسين علي عبد بردان78341921515006017

كلية العلوم/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمود وديع علي صالح78351921511015070

كلية العلوم/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية زنكورة للبنينتطبيقياحمد عادل حاتم نوار78361921511032003

كلية العلوم/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعثمان فواز مطر صالح78371921511043028

كلية العلوم/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيعيسى خليل احمد طه78381921511064029

كلية العلوم/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعمر محمود عبد ابراهيم78391921511024047

كلية العلوم/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية الخنساء النموذجية للبناتتطبيقيشهب جنيد محمود جاسم78401921522053009

كلية العلوم/جامعة االنبار365.0060.83اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيعبد الحميد حافظ مخلف علي78411921511064020

كلية العلوم/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعادل حمدان شهاب حمد78421921515016037

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار443.0073.83اعدادية الروافد للبناتتطبيقيشيماء عماد عبد القهار وهيب78431921522062031

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية الروافد للبناتاحيائيأوات سداد عبد الرحمن محمد صالح78441921422062006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار432.0072.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيفراس خلف نهر احمد78451821411047060

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار432.0072.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محمد زيدان78461221411040068

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيزهراء سالم رجه ابراهيم78472221427015003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية القائم للبناتاحيائيشمسه ياسر خليل موسى78481921422010123

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرشا صباح بدر فريح78491921422012071

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيمتعب جاسم مخلف وزه78501921515005058

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيشهد محمد كامل مهدي78511921424010087

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية الروافد للبناتتطبيقيزينب غني رشيد خليل78521921522062027

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية الطيبات للبناتاحيائيرقيه محمد جاسم معله78532821422045014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية هيت للبناتاحيائيمنار سائد عدنان حسين78541921422060091
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيامنه احمد داود سليمان78551921522061002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية المشروع للبنينتطبيقيعلي هاني حسون عباس78562321511010022

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيخطاب اكرم امين حسن78571921511015029

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية هيت للبناتتطبيقيمنال ماهر عدنان عزيز78581921522060033

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقياروى عبد الجليل خليفه سالم78591921522032004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار364.0060.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيبالل حسين علي زيدان78601921511015018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيعلي عاشج جياد عبد78611921511112043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينبراس جمال حكمت عويد78621921424003063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار440.0073.33اعدادية العال للبناتتطبيقيسجى خالد اسماعيل حمادي78631921522019025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد محمود طه78641621511039036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعبد هللا خليل ابراهيم احمد78651921511093024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد القادر سعدون نوري محمد78661921511043026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار372.0062.00اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى مخلف مجبل حمد78671921511058041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية النور للبناتاحيائيريام ثائر نجيب ابراهيم78681921422100011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية راوة للبناتاحيائيميقات ضياء عناد شاكر78691921422009058

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية ابن رشد للبناتادبيرويده ماجد مصطاف رشيد78701921222140004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار444.0074.00اعدادية االوفياء للبنينادبيهشام عبد الكريم صالح محمد78711921211077082

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبينوره احمد علي يوسف78721921222035023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار440.0073.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيماريه موفق حماد عبد78731921222066032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية االمل للبناتادبيموج ابراهيم نايف مشحن78743121222011018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0072.33ثانوية االنتصار للبنينادبيهاني سالم عياده رشيد78751921211108016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية هيت للبناتادبيساره موفق عبد الجبار رجه78761921222060018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0071.17ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيهبه حميد عفات شيحان78771921222029016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيزيد عبد الستار فيصل ابراهيم78781921211069029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0071.17اعدادية الشموخ للبنينادبيعلي رفعت حامد عبد الرزاق78791921211053023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار426.0071.00اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيفهد امجد عبد الكريم علي78801921211069060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار425.0070.83ثانوية الرمادي للبناتادبيميمونه اياد طارق خضير78811921222028026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية الرمادي للبناتادبييقين عادل محمود احمد78821921222028034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية الشموخ للبناتادبيسجى اركان علي ابراهيم78831921222025015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار417.0069.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيسيف صالح مهدي صالح78841921211069032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية القدوة المسائية للبنينادبياسماعيل غضيب محمد ظاهر78851921215025017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيزينب جسام محمد عبيد78861921222044006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعمر الدين حكمت رجب عبد هللا78871921211069057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية الميثاق للبنينادبيعبد هللا كريم فرحان خلف78881921211006023
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية الرباط للبنينادبيعبد الرحمن هيثم طارق حمد78891921211088005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار409.0068.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد الحميد عزت أحميد جدوع78901921211069038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية قريش للبناتادبيشهد هيثم ابراهيم حوران78911921222022018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد جسام محمد عبيد78921921211005031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية الشفق للبناتادبيابرار وليد محمد احمد78931921222106002

كلية الزراعة/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية الكويت االولى المختلطةاحيائياسامه محمد حميدي حمد78943121417005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار431.0071.83ثانوية القدوة الحسنة للبناتادبينور نواف رجه رمل78951921222107017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية حديثة للبنينادبيسامر حامد محمد خلف78961921211019013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية بروانة للبنينادبيخبيب ربيع داود حسين78971921211066011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار412.0068.67ثانوية الودود للبناتادبيفاطمه محمد حسين عبد78981921222129010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيضحى عامر اسماعيل عبد االله78991921222044010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار402.0067.00ثانوية النبوغ للبنينادبيمعاذ طه عبد مخلف79001921211039025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار399.0066.50اعدادية المصطفى للبنينادبيمؤمن ثامر محمد حمود79011021211017066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية االنبار للبناتاحيائيتقى قاسم محمد ابراهيم79021921422016023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار397.0066.17ثانوية قريش للبناتادبيندى محمد احمد ابراهيم79031921222022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيعبد هللا عدنان مهدي صالح79041921211069046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار396.0066.00اعدادية السالم للبنينادبيعمر قاسم عبد هللا عليوي79051921211058025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية االمين للبنينادبيحذيفة عبد الستار ابراهيم دخيل79061921211075008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار395.0065.83االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبييونس حسن علي محمد79071921211010048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيانس علي محمود عواد79081921211069010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية سومر االدبية للبنينادبيأكرم قيصر صيفي اسماعيل79091921211104012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار392.0065.33اعدادية راوه للبنينادبيايهم ناصر مصطفى دعبول79101921211022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار391.0065.17ثانوية التهذيب للبنينادبيعلي جاسم محمد حسين79111921211014008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية االمين للبنينادبيسيف محمد خلف احمد79121921211075011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية ابن رشد للبناتادبيسميه محمد رشيد هذال79131921222140005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية السالم للبنينادبيمحمد عبد محمد حمد79141921211058031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار387.0064.50اعدادية العال للبناتادبياسراء ابراهيم هادي عبد الرزاق79151921222019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار386.0064.33اعدادية االحرار للبنينادبيعبد العليم عامر كامل مخلف79161921211005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار386.0064.33ثانوية الودود للبناتادبيمروه هاني حبيب شعيوط79171921222129011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار383.0063.83ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةادبياحمد قيس نجم عبد هللا79181921217034001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية بردى للبناتادبيرشا رحيم محمد عبد هللا79191921222114005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية االغالبة المختلطةادبيمحمد عبد الجبار خلف دحام79201921217003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمريم حامد محمود شالل79211921422023069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار374.0062.33ثانوية االغالبة المختلطةادبيعمر عادل ابراهيم دحام79221921217003009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعمار عادل خلف علي79231921511004051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيمحمد خليل أحمد عوده79241921211045009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيعذراء سعد عباس جسام79251121222004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية الروافد للبناتاحيائيرانيه رياض مجيد سليمان79261921422062023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية المعرفة للبناتادبينبأ يوسف مشرف عذاب79271921222036024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار370.0061.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبياسامه احمد جسام حمادي79281921211026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار369.0061.50ثانوية هاجر للبناتادبيضي جمال صبر نجرس79291921222048012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية االحرار للبنينادبيعثمان احمد دحام عبد الرحمن79301921211005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيسيف الدين حاتم جمعه تالي79311921511067007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار366.0061.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي بن ابي طالب ادبيمصطفى كمال احمد عبد79321921211026039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الظاهر للبناتتطبيقياسيل حماد شهاب حمد79331921522135001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية العدل للبناتاحيائيفرح تحسين زنبور معد79341921422038028

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية القائم للبناتاحيائيكوثر فارس حمود غضا79351921422010166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار468.0078.00ثانوية العبور للبناتاحيائيفاتن محمد نجم عبد هللا79361921422086102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0076.00اعدادية عنه للبنيناحيائيعبد القادر ليث احمد جمعه79371921411021026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعمر خميس عبد هللا بردان79381921415006098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار422.0070.33اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرؤى هالل طالب حجي79391921422026021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية الوثبة للبناتاحيائيانوار خالد عناد ثامر79401921422058012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار416.0069.33اعدادية األمل للبناتاحيائيأيه حمد شهاب أحمد79411921422059004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار415.0069.17ثانوية العبور للبناتاحيائيرحاب شتيوي حمد محسن79421921422086054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار412.0068.67اعدادية االيمان للبنيناحيائياحمد رافع عباس عبيد79431921411063003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره سعد هويدي صالح79441921426002076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار398.0066.33ثانوية الحبانية المسائيةاحيائياركان علي ناصر حمد79451921415029003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية راوة للبناتاحيائيشهد ابراهيم احمد رميض79461921422009034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار392.0065.33ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيأسيل انس مجيد حميد79471921422136001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد خالد مجبل علي79481921411065102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيصباح مصطفى خلف صالح79491921511081013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار384.0064.00ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم فراس79501921511081001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعمر فالح حسن علي79511921511002031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيرقيه خليل احمد صالح79521921522066017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية الخلد للبنينتطبيقيراشد ماجد اسماعيل حمد79531921511111004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار377.0062.83ثانوية عنه للبناتتطبيقيساره واثق فاضل حسين79541921522064010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيرسول احمد عدنان مشحن79551921511058016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية االندلس للبنينتطبيقياحمد حماد نده عطيه79561921511093003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمد منير جويريد صكار79571921511060028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقيياسر مزهر طارش حمود79581921511107015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيزينب قاسم محمد نواف79591121522044024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار365.0060.83ثانوية عنه للبناتتطبيقينور وعد عزيز صبري79601921522064033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار364.0060.67اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين علي عبد79611921511043021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيحسين جمال علي حسين79621921511060012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيحسن باسم محمد خلف79631921511028011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقياالء علي حسين علوان79641921522066005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية االيالف للبنينتطبيقيعامر فؤاد خميس عبيد79651921511102027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0077.33ثانوية الحبانية للبناتادبيايه رحيم احمد عبيد79661921222051002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار396.0066.00االعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد هللا كريم عبد مبارك79671921211010030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية االمام العادل للبناتادبيدالل محمد يحيى داود79681921222023008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار383.0063.83اعدادية النهضة للبناتادبينور الهدى عبد هللا ناصر عبد هللا79691921222055060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعبدهللا ناصر عبدالرزاق حمدان79701921415006085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيمصطفى صباح عكل مسلط79711921215005162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياسراء طه سليمان ابراهيم79721921222027003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية الرطبه للبنينادبيمحمد عادل عيد عباس79731921211068016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية راوه للبنينادبيمحمد فاضل مزعل محمد79741921211022029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية الرجاء للبناتادبيدنيا جمال عباس محمد79751921222024009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار363.0060.50اعدادية جعفر الطيار للبنينادبياركان حامد مخلف فياض79761921211054007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية الروافد للبناتادبيهاله مهدي صالح فرج79771921222062031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482.0080.33اعدادية القائم للبناتادبيضحى جاسم عيد مضحي79781921222010028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0080.17ثانوية االمام العادل للبناتادبيامال محمد بديوي حسين79791921222023003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0080.17اعدادية القائم للبناتادبيآيه عامر حميد صالح79801921222010003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480.0080.00ثانوية الشفق للبناتادبيسارة فيصل غازي هاشم79811921222106020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الرجاء للبناتادبيشهد باسم محمود ضاحي79821921222024017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476.0079.33ثانوية نهر دجلة للبناتادبيامنه توفيق احمد محمد79831921222079005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية الرشاد للبنينادبياحمد مظهر دهام فاضل79841921211050007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية الزهاوي المختلطةادبيمحمد كمال محمد عبد79851921217010011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467.0077.83ثانوية دجلة للبناتادبيسرور نهاد لطوفي حسين79861921222083016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار465.0077.50اعدادية الخالدية للبناتادبياالء حميد اسماعيل مخلف79871921222049002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462.0077.00ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد ابراهيم مطر اسود79881921211036029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار460.0076.67ثانوية العبور للبناتاحيائيرقيه عماد عطية طنير79891921422086055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0075.67اعدادية االحرار للبنينادبياحمد ماهر محمود جبر79901921211005008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار453.0075.50ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيجوالن عصام حماد ابراهيم79911921222102002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار452.0075.33اعدادية اليسر للبنينادبيمصطفى ماجد لطيف جاسم79921921211061016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار451.0075.17ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيسرور محمود جاسم عبيد79931921222102006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيجاسم محمد خليل ابراهيم79941921211027003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية الخالدية للبناتادبيرقية طه عمال صالح79951921222049010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعز الدين ابراهيم رشيد نجم79963221511004023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار536.0089.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيفاطمة زياد جاسم عبد79971921422057107

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0074.67اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرغد سامي نزال علي79981921226002028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار408.0068.00ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشهباء اسماعيل مشوط عبطان79991921422087050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.0063.67ثانوية نهر دجلة للبناتادبيرقيه وليد ياسين عبد الحليم80001921222079014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرنا فاضل محمد دواي80012321422043059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية الرطبة للبناتاحيائيزينب زياد داود سليمان80021921422015020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار377.0062.83اعدادية العال للبناتاحيائيدينا عبد الستار جبير محمد80031921422019024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376.0062.67اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيجمانه قحطان بدري ياسين80041921522042017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار371.0061.83اعدادية العال للبناتادبيرشا فائز هوبي دويج80051921222019011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار370.0061.67ثانوية الرشيد االمختلطةاحيائيساره جايد خليفه علي80061921427001008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0061.33ثانوية العبور للبناتاحيائيسوزان عطية حمد محسن80071921422086086

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية الكواكب للبناتاحيائيبروج خلدون عبد الجبار حميد80081921422072012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياسالم عباس علي محمود80091921422081012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية مؤتة للبناتادبينادية فاروق هالل عواد80101921222046031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك خضير فارس مبارك80111921422021021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرقيه عادل جسام محمد80121921422045004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيانسام ساهي عطوان عباس80131921422132005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيرانيه ياسين احمد عبد80141921422087035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية األمل للبناتادبيعبير هاني حاسب نصيف80151921222059040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية الشفق للبناتاحيائيمروه عبد حماد فرحان80161921422106050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيبراء عباس ابراهيم عبد الحميد80171921427002002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائينضال عدنان عجاج خليف80181921422024076

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيزينه سعيد اسماعيل عبد80191921422034009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية الريان للبناتاحيائيرقيه حاتم هادي خلف80201921422080007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية بيترمة للبناتاحيائيشيماء عبد االمير سعدون نوري80213121422002008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية القائم للبناتادبيغفران نافع نوري منفي80221921222010033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرشا محمد راكع خليفه80231921422012072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية األمل للبناتاحيائيرسل اركان فاضل عبد هللا80241921422059043
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار358.0059.67ثانوية الرمادي للبناتاحيائيريام مصلح حسن جاسم80251921422028020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية االنفال للبناتاحيائينور صباح احمد نايف80261921422089191

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية االمالي للبناتاحيائيافراح رافع زعال صالح80271921422075004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية الكوثر للبناتادبيعذراء عبد الرضا ظاهر جوده80281021222040021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية حماة للبناتاحيائيسهاد شاكر محمود سعدون80291121422025113

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيزينب صادق عليوي كنوش80301921427002003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهديل احمد سلمان حمد80311921426002175

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0077.00الخارجياتادبياالء عبد هللا مفرح هادي80321921228050067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0073.67ثانوية دجلة للبناتادبيزينب محمد حبيب تركي80331921222083012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0073.50اعدادية عشتار للبناتادبيهالة غازي محمود نايف80342321222049034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية حديثة للبناتاحيائياستبرق عبد الجبار خيري يحيى80351921422063002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0070.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيشهد فالح سالم فراس80361921222052029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0070.00ثانوية الشفق للبناتادبيمريم ناظم خلف سليمان80371921222106033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار419.0069.83ثانوية نهر دجلة للبناتادبيشروق ناهض خليل ياس80381921222079020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية نهر دجلة للبناتادبيهاله ناظم حمادي مجيد80391921222079032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار416.0069.33ثانوية العبور للبناتادبيهاله مزهر تركي شبوط80401921222086090

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار413.0068.83ثانوية الودود للبناتادبيمنار مفيد حميد مجيت80411921222129013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0068.33اعدادية العامرية للبناتادبيمروه سليم خميس عطيه80421021222036040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية الوفاء للبناتادبينغم عادل خلف مرار80431921222104029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0067.67اعدادية الرطبة للبناتادبيصابرين محمد سالم خليفه80441921222015018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار405.0067.50اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيتبارك احمد خلف نجم80451921222026011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83ثانوية الرجاء للبناتادبيدعاء عبد هللا أحمد عبد80461921222024008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية االندلس للبناتادبينبأ صباح احمد خلف80471921222047028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية الرجاء للبناتادبيمرام احمد محمد سعيد احمد80481921222024022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار399.0066.50ثانوية الرافدين للبناتادبيابتسام طالب محمد صالح80491921222097001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397.0066.17اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيناجيه عبد العزيز شعبان احمد80501921222012069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار390.0065.00اعدادية البطولة للبناتادبيهدى احمد عبيد كنو80511021222028100

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية االمام العادل للبناتادبيزينب سعد كريم حديد80521921222023015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389.0064.83ثانوية نهر دجلة للبناتادبيمريم بهاء ياسين عبد الحليم80531921222079028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387.0064.50ثانوية الحرية للبناتادبيفرح احمد لطيف صالح80541921222056021

كلية اآلداب/جامعة االنبار407.0067.83ثانوية دجلة للبناتادبينبأ فيصل حمد عنتر80551921222083021

كلية اآلداب/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية العبيدي للبنينادبياحمد عبد الوهاب عبد الرزاق صالح80561921211024008

كلية اآلداب/جامعة االنبار389.0064.83اعدادية التقى للبناتادبينور الهدى صباح مجيد خضير80571121222012100

كلية اآلداب/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية الرجاء للبناتادبياميمه ناظم عبد المجيد سعيد80581921222024003
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كلية اآلداب/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية النهضة للبناتادبيآمال ياسر يوسف عالوي80591921222055002

كلية اآلداب/جامعة االنبار378.0063.00اعدادية النهضة للبناتادبيمنار قاسم سهيل صلبي80601921222055055

كلية اآلداب/جامعة االنبار378.0063.00الخارجياتادبيهاجر سمير جاسم محمد80611921228050635

كلية اآلداب/جامعة االنبار378.0063.00ثانوية الودود للبناتادبيصفا بالل حمزه فاضل80621921222129009

كلية اآلداب/جامعة االنبار375.0062.50ثانوية حارسة القران للبناتادبيطيبه صبار هادي ظاهر80631921222136016

كلية اآلداب/جامعة االنبار373.0062.17اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيحنين عبد القادر حماد صالح80641921222068007

كلية اآلداب/جامعة االنبار370.0061.67اعدادية راوه للبنينادبيسلمان مروان حميد سلمان80651921211022010

كلية اآلداب/جامعة االنبار369.0061.50ثانوية شعاع المعرفة للبناتادبيالرا ناهي بداع ساير80661921222134017

كلية اآلداب/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية المعرفة للبناتادبيراويه هيثم خلف رزاق80671921222036006

كلية اآلداب/جامعة االنبار360.0060.00ثانوية الرجاء للبناتاحيائيورقاء رعد طالب علوان80681921422024085

كلية اآلداب/جامعة االنبار359.0059.83ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيفاتن احمد حميد رجا80691921422110034

كلية اآلداب/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية النهضة للبناتادبينور حازم محمد حسين80701921222055061

كلية اآلداب/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية جنين للبناتادبيامنه شاكر صبار حسين80711921222013002

كلية اآلداب/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيياسين راتب عبد الرزاق حمدان80721921511017029

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمحمد محمود عبد هللا شاهر80731921417025010

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمحمد هاشم خيري مخلف80741921511101062

كلية اآلداب/جامعة االنبار356.0059.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتبارك خميس باشا عبد80751921422045002

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية االندلس للبناتادبيزينب خالد جميل مخلف80761921222047014

كلية اآلداب/جامعة االنبار355.0059.17ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمنار عبد الحميد اسود حمادي80771921422024075

كلية اآلداب/جامعة االنبار354.0059.00اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمحمد عبد الباسط جياد خليفه80781921511017023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار510.0085.00ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيسهى اجبيب محمد رجا80791921422110022

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار419.0069.83اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيساره احمد نعمان وهيب80801921522042030

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار364.0060.67ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيامنين عبد الغفار حسن حمد80811921522040001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار362.0060.33اعدادية بروانة للبناتاحيائيزهراء خالد فرحان حسين80821921422020023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار362.0060.33ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيمحمد سالم صكر اسعد80831921511109014

كلية الطب/الجامعة العراقية593.0098.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي الرضا فاضل بجاي معيبد80841521411003039

كلية الطب/الجامعة العراقية592.0098.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيريناز قاسم محمد عزيز محمد80852121422003046

كلية الطب/الجامعة العراقية591.9698.66ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد حسين كاظم80862821422029021

كلية الطب/الجامعة العراقية591.1698.53ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مجيد عناد حري80871421422027117

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0098.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيسما رائد عبد االله عبد العال80881221422038027

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0098.50ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيرسل جبار هبسي عبيد80891421424016013

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0098.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيآيه خالد محمد محل80901021422013002

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0098.50ثانوية النعمان للبناتاحيائيزهراء لؤي جاسم حمودي80911321422026007

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0098.50اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم عماد عطوان شكر80921021424004031
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كلية الطب/الجامعة العراقية591.0098.50اعدادية االعظمية للبنيناحيائياحمد عزت ابراهيم يوسف80931321411001010

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0098.50اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيايالف يحيى رشك ساجت80941521422015014

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0098.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتقى زيد شاكر احمد80952121422001036

كلية الطب/الجامعة العراقية591.0098.50ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حسين رحيم ولي80961521411012050

كلية الطب/الجامعة العراقية590.9698.49ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عمار محمود جاسم80971421411005092

كلية الطب/الجامعة العراقية590.8898.48ثانوية المتميزيناحيائيزيد حيدر عبد الهادي صالح80981421411005038

كلية الطب/الجامعة العراقية590.8498.47ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغدير حيدر عبد االمير حسين80991221422028070

كلية الطب/الجامعة العراقية590.8098.47ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد الزهره فرمان81001321411019110

كلية الطب/الجامعة العراقية590.5698.43ثانوية المتميزيناحيائيسعد نزار حميد حسين81011421411005042

كلية الطب/الجامعة العراقية590.5298.42ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه جمال علي مصطفى81021321411019078

كلية الطب/الجامعة العراقية590.4498.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد شهاب ثابت شهاب81031321411019016

كلية الطب/الجامعة العراقية590.4498.41ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف مصطفى محمود حبيب81041121411010103

كلية الطب/الجامعة العراقية590.4098.40ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياماني دريد عيسى ابراهيم81051321422039016

كلية الطب/الجامعة العراقية590.3698.39ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيداليا عمار راضي فنجان81061321422049022

كلية الطب/الجامعة العراقية590.2498.37ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء عبد القادر شريف عبيد81071121422069023

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0498.34ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيرسل رامي حميد محمود81082121422007016

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا قحطان عبد العباس هادي81091121411041067

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيخديجه تحسين علي مطر81101521422019006

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبراء اياد فضاله حسن81111321422002021

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي صالح نجيب81121021411038017

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيمحمد نصير محمود عبد هللا81131121413006008

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعباس عماد عباس حسين81142121411003072

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور محمد صالح الدين امين81152121422003111

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيساره عمار خليل شفيق81161021422037040

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية السيوطي للبنيناحيائيسيف سهيل هالل علي81171121411046017

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيدانيا علي رضا مصطفى81182621424004051

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفيروز فخري صبري مجيد81192121422008117

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33ثانوية الحارثية للبناتاحيائيرانيه ميثم محمد علي81201021422030005

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيابراهيم عوده عبيد كرم81211221415007001

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيساهره جاسم احمد جاسم81221421422014053

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية سراجق المختلطةاحيائييوسف يونس عباس علي81232121417051049

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائينور الهدى حامد منصور عيال81242621422037100

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم العذراء صادق جعفر حسوني81252621424012186

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيرفل رسول عبد حمود81261321426003055
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كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهدى حسين علي عيسى81271521422014327

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيوالء عبد الناصر عبد االمير رعيد81282121422009212

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0497.84ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمة الزهراء احمد جواد كاظم81291321422043091

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0097.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسيل زهرالدين قاسم حسين81302321422038007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0097.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الستار عبد الكريم قاسم81311521415001238

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0097.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيزيد بسام غالب رشيد81321021411020067

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0097.83اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايات حكمت علي رضا اكبر81332121422003009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0097.83اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسنين ضاري حسن حدري81342121417028006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية587.0097.83اعدادية الناصرة للبناتاحيائيميس عمار رحيم طاهر81351421422056104

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.4897.75ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف يحيى قاسم مصطفى81361321411019208

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية القدس للبنيناحيائيياسر عبد الكريم عبد هللا احمد81371021411014099

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيديمه فرزدق عدنان راضي81381321422039071

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية تماضر للبناتاحيائيصفا خالد شهاب احمد81392121422002088

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية الخضراء للبنيناحيائييوسف حيدر عدنان جعفر81401021411013152

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيآيه احمد فؤاد عبد الحافظ81411021424013007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية فدك للبناتاحيائيرسل مهدي حسن عيسى81422121422067029

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمهيمن فراس ضياء محمد توفيق81431421413002033

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67الخارجياتاحيائيغفران صالح عبد المهدي عبد الحسين81441221428050173

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب صفاء نوري عبد الجبار81451321422039118

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر علي رافع مهدي81461921413009078

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب محمد علي ناصر81471121422046061

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه عدي احمد خليف81481421422057152

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.9697.66ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد فرحان ذياب81491321411032041

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.8497.64ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفرح عبد الكريم رشيد سعيد81501421422055040

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.7697.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد المجيد محمد مجيد حميد81511321411019116

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.7297.62الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عدي محمد رؤوف محجوب81521021411002088

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.4497.57ثانوية المتميزاتاحيائيبنان زياد عبد هللا حنون81531321422032012

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.3697.56ثانوية المتميزاتاحيائينبا نزار عبد الرزاق محمد علي81541321422032101

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.3697.56ثانوية المتميزاتاحيائياية ثامر ناصر عبيد81551121422047007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.2897.55زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحيدر عبد االمير عوده شخير81561421411008034

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0497.51ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسجاد قاسم رسن جري81571121411010034

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية الثوار للبنيناحيائيخالد حيدر خالد مصطفى81581121411012013

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه عبد العباس محسن يوسف81591421422065244

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية بغداد للبناتاحيائينمارق عوده رشيد سكران81601321422001309
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية السبطين للبنيناحيائيتميم جميل رزاق عبد االمير81611221411022012

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيموسى عماد عوده راضي81621521411005155

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيبسمه باسم خضير عباس81631221422035006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية جرير للبناتاحيائينور حيدر قاسم لعيبي81641221422008064

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيحوراء احمد كاظم محمد81651221422026062

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ كمال عطوف عيسى81661321422002141

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيماريه مهدي عوفي زبير81671321422025070

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيأميرة عايد جميل صبحي81681021424015001

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية الزمر للبناتاحيائيرسل هشام غازي عبد81692121422036035

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية المروة للبناتاحيائيرونق لؤي حسن احمد81702121422069012

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية عدن للبناتاحيائيأيلين فالح مرزوك عذوب81711321422030003

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمأب زاهد طه احمد81721021422038098

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية االستقالل للبناتاحيائيميا احمد محمد علي فيضي81731321422006041

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية المناهل للبناتاحيائيشيرين عبد السالم اكرم مهدي81741321422046049

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمنار خالد ناجي احمد81751121422015075

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم جاسم حسن ياسين81761021422020052

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرميم عماد حسين علي81772121422085097

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد حسام عاصم خضير81781021411013119

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمه ستار عبد الجبار حلفه81791321422010045

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية584.9297.49الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيساره حيدر ياس خضير81801021422018073

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية584.8897.48الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيلجين ثامر احمد عبد المجيد81811021422018105

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية584.7697.46ثانوية المتميزيناحيائيحسن احمد صالح مرزه81821421411005020

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية584.7297.45ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عالء كاظم جواد81832321411056039

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية478.0079.67اعدادية الداودي للبنينتطبيقيليث حارث سعدي محمود81841021511029038

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية468.0078.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسارة محمد مسيعيد زبون81851521522007015

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0077.67اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابراهيم يحيى كريم طه81861421511019004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية462.0077.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعباس تحسين مزهر هاشم81871121511019032

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيروان مظفر قادر صابر81881321522001023

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية443.0073.83ثانوية الحسنين للبنينتطبيقيالمهدي عبد الكاظم محمد حاشي81892821511036005

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية442.0073.67اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح اسماعيل حمد81901321511027042

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمحمد عماد كريم هالل81911021511037038

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيصادق فياض محمد حيدر81921521511009030

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية437.0072.83اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمجيد رشيد مجيد حميد81931121511013054

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.4889.41ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد احمد اكرم حسين81941221411001067
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية494.0082.33اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمحمد تقي عوده فرحان عيسى81952621511014062

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0084.33اعدادية الشاكرين للبنينادبيمهدي شاكر محمود سهيل81961121211028036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية505.0084.17اعدادية الفراتين للبنينادبيفهد بهجت علي سلمان81971321211034057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية499.0083.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحسين احمد عليوي حسين81981121211053032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية499.0083.17اعدادية يافا للبناتادبيايمان لهمود صلب طاهر81991321222031009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية498.0083.00اعدادية عدن للبناتادبيعلياء عدنان صالح علي82001321222030075

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية497.0082.83ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمصطفى جمال محسن علوان82011221211004037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية496.0082.67ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمة محمد سهر جاسم82021221222006035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية494.0082.33اعدادية الزهور للبناتادبيبتول عامر خميس سعود82031421222016007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية491.0081.83اعدادية االعظمية للبناتادبيعائشه اسعد جبار عبودي82041321222004074

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية490.0081.67اعدادية صفية للبناتادبياسراء عباس حسن علي82051421222011003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية بلقيس للبناتادبيريفان سعد مطرود جبر82061421222062020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0081.33ثانوية بابل العربية االهلية المختلطة في جورجياادبيوسن عادل عبد هللا جدوع82073021227007001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية الصفا للبنينادبيعلي خالد حيدر راضي82081321211027071

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية العزة للبناتادبيكوثر ليث علي محمد82091221222036051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسن ضياء سعدون هاشم82101321211008026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17ثانوية االعتدال للبناتادبينبأ علي خلف لعيبي82111321222008056

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية النصر للبناتادبينرجس حسن فرحان ابراهيم82121221222031112

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17ثانوية الحضارة للبناتادبيفدك مرتضى مقبل محمود82131221222047019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17ثانوية الندى للبناتادبيطيبه عامر شراد دخيل82141421222069064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي احمد مجبل عباس82151321211012057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0081.00ثانوية الكرامة للبنينادبيايمن حيدر علي حسين82161221211017004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0081.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيهاجر ناصر محمد محمود82171421224016006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0081.00اعدادية السويس للبنينادبيغسان عدنان حمودي محمد82181321211006062

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0081.00اعدادية التعاون للبناتادبيمنى امين هاشم عبد82191121222040052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية485.0080.83ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيغصون فارس صبحي سلمان82201021226001038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية485.0080.83اعدادية القدس للبنينادبيابراهيم هاشم جواد احمد82211021211014004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية484.0080.67إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى احمد خميس عيدان82221421211023253

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية484.0080.67اعدادية االعظمية للبناتادبيدانيه صائب نجم عبد هللا82231321222004032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية484.0080.67ثانوية خير االنام للبنينادبيمصطفى عقيل سعدون سرهيد82241121211051016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية484.0080.67اعدادية الشيماء للبناتادبيميسم مؤيد حسين حسن82251221222017067

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483.0080.50ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمحمد فالح حسن سعيد82261421217001012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483.0080.50اعدادية الفرح للبناتادبينور خالد حمود عبيد82271421222053034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0080.33اعدادية السويس للبنينادبيسجاد محمد جاسم حميدي82281321211006035
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0080.33اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك عبد الحسن اصالن رحمان82291421222012022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0080.33ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء كاظم صباح زباله82301221222018026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0080.33ثانوية نور العلم للبناتادبيهبه هيثم خلف جاسم82311121222052044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481.0080.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيشمس بركان علي منصور82321221222021054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0080.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين أحمد علي حسين82331521211017029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0080.00اعدادية الشماسية للبنينادبيحيدر لؤي خالد عبد علي82341321211021018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0080.00اعدادية زها حديد للبناتادبيسمارة حميد مجيد علي82351321222048035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0080.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير محمد علي حسين82361221222046113

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0080.00اعدادية فدك للبناتادبيجنات رضا شبيب محيسن82371421222006024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0079.83ثانوية عدن للبناتادبيرفل كريم مزعل عباس82381121222033022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0079.83اعدادية العزة للبناتادبيايه عباس عبد الحسين عباس82391221222036007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0079.83ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمه موفق فاضل مراد82401321222021038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0079.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبييقين عالء كاظم عبد هللا82411121222062099

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0079.83ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه عالء عباس محمد82421221222018052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0079.83اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد هللا محمد فؤاد لطيف82431121211052081

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478.0079.67اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر جهاد منصور ناصح82441021211017060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478.0079.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبياكرم سمير صالح مهدي82451121211011006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478.0079.67اعدادية العامرية للبناتادبيصفا عمار خليل ابراهيم82461021222036032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0077.83ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينور الهدى محمد لطيف محمد82471021522039019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل محمود هليل كاظم82481221422024055

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية450.0075.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيليث سعيد حمزة عباس82491121511008053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية449.0874.85ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد طارق محمد82501321511019016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية466.0077.67ثانوية الرافدين للبناتادبيزينب عباس جبار حسين82511321222019018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية466.0077.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيياسر احمد خالد اسماعيل82521121211011084

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية458.0076.33ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور راضي عبد طعان82531421222025049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية455.0075.83اعداية الهدى للبناتادبيزهراء حسن صالح غالي82541421222013017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية454.0075.67اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم عياد غني ناصر82551221222009061

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية452.0075.33اعدادية المهج للبناتادبيصفاء باسم هالل ربيع82561421222035068

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية452.0075.33ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيسارة محمد جاسم حسين82571121226004036

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية426.0071.00ثانوية البالد للبنينادبياحمد خضير حسون احمد82581221211008004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمصطفى علي حسج جارح82591521211017120

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية410.0068.33ثانوية النيل للبنينادبيهمام عبد الرحمن عبيد عبيس82602321211029066

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية البشير للبنينادبيمحمد سعد ابو الهيل كركور82611421211033089

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الوركاء للبنينادبيالحسن علي هاشم شرهان82621121211026010
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية بيروت للبنينادبيعبد الرحمن احمد حمزه شالل82632321211021025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية الصفا للبنينادبيحسين علي كاظم خشف82641321211027021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية397.0066.17اعدادية فدك للبناتادبيزهراء عدنان كريم جاسم82651421222006041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية شمس الحرية للبناتادبيغفران محمد مجبل حاجي82661321222010039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية390.0065.00ثانوية المسك للبناتادبيشهد نجاح هادي محل82671421222048024

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية العامل للبنينادبيعبد الرحمن صدام حسين محيبس82681121211014059

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمرتضى نصير عبد المنعم راضي82691421211018051

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية383.0063.83ثانوية الوفاق للبناتادبيفاطمه حميد دحام عبد هللا82701221222022050

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية382.0063.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيامنه عماد غازي عبد اللطيف82711021222012005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية380.0063.33ثانوية ام سلمة للبناتادبيوقار ناطق عبد حسن82721021222015038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0076.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياحمد منذر حسين عبد االمير82731121211052007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية436.0072.67ثانوية الرشاد للبنينادبيعلي عدنان رزيج عبد82741921211050029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية436.0072.67ثانوية المناهل األهلية للبناتادبيرحمه عادل جبير الطيف82751021224001004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية435.0072.50اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسن محمد رشك عبد82761221211038025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية435.0072.50اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيابو الحسن هاشم رشيد مجيد82771121211044003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية434.0072.33ثانوية الثوار للبنينادبييوسف كريم فاضل راشد82781121211012058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية433.0072.17اعدادية العراق للبنينادبيمحمد جواد كاظم عليوي82791221211009195

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية432.0072.00اعدادية االمال للبناتادبياسيا فارس عبد الرحمن جعفر82801121222011003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية432.0072.00اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين ناصر الزم خلف82811521211001039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية431.0071.83اعدادية العامرية للبناتادبيعلياء احمد اسماعيل ابراهيم82821021222036036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية430.0071.67ثانوية السجى للبناتادبيمريم محمد عبود عباس82831121222063030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية430.0071.67اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمصطفى احمد منير شير82841121211050059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية428.0071.33اعدادية التعاون للبناتادبيمنار عدنان جابر شمران82851121222040051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء مرتضى عبد الزهرة عبد هللا82861121222062042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية424.0070.67ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي باسم جاسم كرم82871321211033023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية424.0070.67ثانوية النيل المسائية للبنينادبيمهيمن حيدر صادق كاظم82881121215007072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية الداخلية للبنينادبينظير يحيى عباس مرداس82891021211033047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية422.0070.33اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب احسان علي عكله82901221222046074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية422.0070.33ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب ميثاق عبد    امير82911421222039014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0070.00اعدادية السويس للبنينادبيمحمد فؤاد شجاع سلطان82921321211006083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية الكرامة للبنينادبيمصطفى عماد عبد الحسين حسن82931221211017030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية419.0069.83اعدادية االخالص للبناتادبيمريم صالح رشيد جرو82941121222046092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية417.0069.50ثانوية الخلود للبناتادبيجنه محمد خليل اسماعيل82951221222012003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية الحضارة للبناتادبيمروه عواد فرحان عليج82961021222026024
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية415.0069.17ثانوية العراق للبنينادبيسجاد خليل داود فهيم82971421211036013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن عمر محمد محمود82981021211014036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيزيد حيدر عبيد واوي82991121211011025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية الرضوانية للبنينادبيانس بركات عبد العزيز علي83001021211037005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية414.0069.00ثانوية الصمود للبناتادبياطياف وسام علي ياسين83011421222034003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية413.0068.83اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن علي محمد حسين83021521211001023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية الوارثين للبنينادبيكرار جاسم عطيه عوده83031521211013079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى احمد شكاح خلف83041221211036073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية البلد االمين للبنينادبيفهد ثامر صبري جواد83051121211031050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية2411.0068.50خارجيون ادبيمحمد مخلص خليل ابراهيم83061121218002686

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية زينب للبناتادبيبنين حامد جواد داود83071421222043016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية411.0068.50اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيصادق خوام صادق داود83081021211032013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية الفداء للبناتادبيفرح محسن فليح دانه83091421222033062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد ماجد جبار سلمان83101521211007194

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيآنس احمد كامل احمد83111121211053017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين هادي حميد رمضان83121521211015034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية408.0068.00ثانوية المنصور االهلية للبنيناحيائيعلي صباح مبدر صادق83131221413007003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية الكرامة للبنينادبيامير عمار صباح مجيد83141221211017003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء علي كاطع حنطه83151221222009031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية الفكر للبناتادبيطيبه فاضل بداي صابط83161521222016064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية405.0067.50اعدادية البيان للبناتادبيالحوراء هادي عبد الرضا مكي83171021222014005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية404.0067.33اعدادية كبيسة للبنينادبيعبد الوهاب احمد عواد حميد83181921211017010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية403.0067.17ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعبد الرحمن محمد عبد علوان83191421217001004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية403.0067.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيفاطمه ازهر فاضل عبد الحسين83201221222021065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية االصيل للبناتادبيسارة ياسر صبري حسن83211121222005030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية ابي امامة الباهلي للبناتادبيشمس عالء سعد حسن83221921222074011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد العزيز قيس عبد االله عباس83231021511020138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية383.0063.83اعدادية العراقي للبنيناحيائيفضل عباس محمد خضير83241021411005023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية382.0063.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيمينا احمد هادي خلف83251121422027058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية382.0063.67اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيااحيائيذر الغفاري مهند وادي جراد83263021417024005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية381.0063.50اعدادية المحبة للبنيناحيائيحيدر خضر صادق حمودي83271121411003016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية379.0063.17اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عباس حسن83281121511030033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية378.0063.00اعدادية البتول للبناتتطبيقينور الهدى راغد اسماعيل واكع83291121522013063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيموسى كاظم جعفر احمد83301221411028153
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية376.0062.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي سعد سامي كامل83311021411020121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين ثائر عناد جاسم83321121511041034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية األزل االهلية للبناتتطبيقيغدير علي جاسم محمد83331221524007009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيحسين علي ساجت علوان83341021517011007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية369.1261.52المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنة هللا فالح محمد صالح83351021422003129

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية البطولة للبناتاحيائيمريم صالح مهدي صالح83361021422028105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية368.0061.33اعدادية النور للبنيناحيائيسجاد عباس حسن مطشر8337122041026072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية365.0060.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيطه عصام مزاحم عبد83381021511020115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية365.0060.83اعدادية المأمون للبنينتطبيقياحمد سمير عبد الجبار قاسم83391021511006004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية363.0060.50اعدادية االصيل للبناتاحيائيتبارك احمد فرحان حسن83401121422005016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية362.0060.33اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيابراهيم سعد نجم عبد83411121511013001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية361.0060.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم محمود قدوري احمد83421121422014116

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية360.0060.00اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعمار محمد عباس خضير83431021511038015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية360.0060.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسن احمد رشيد عبد الرضا83441221511005006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0077.50ثانوية القصواء للبناتاحيائيسبا عبد الكريم حريش عواد83451221422051068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50ثانوية القصواء للبناتاحيائينبأ عبد الكريم حريش عواد83461221422051109

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية407.0067.83ثانوية التجدد للبناتاحيائيشهد حماد عطاء هللا فرحان83471221422037021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية الريف للبنيناحيائيمحمد ابراهيم علي محمد83481221411026030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمظهر منعم عبد المهدي محمد83491821411001040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرويدة قصي خليل ابراهيم83501221422004022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية373.0062.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد المعز ليث كامل عبد هللا83511221411019056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية المشاهده للبناتادبيسرى عبد الجبار ابراهيم احمد83521221222001023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الهدى للبناتاحيائيماريا جبار عبود محمد83531221422025108

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية360.0060.00اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين جليل ابراهيم عبد هللا83542421222015004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0076.17ثانوية باب العلم للبناتاحيائيموج محمد حسين عبد علي83551221422040018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0072.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتادبينور الهدى فالح عبد الحسن حسون83562621222037050

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0071.67ثانوية القصواء للبناتاحيائيايمان طه حديد سعد83571221422051020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.0071.33ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيهاجر فاضل خلف كريم83581421222022052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0071.17ثانوية االفكار للبناتادبيميساء حسام حميد سرحان83591321222042031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0070.83ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيفاطمة عماد عبيد خضير83601121224015008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية416.0069.33اعدادية الحضارة للبناتاحيائينور كريم خضير داود83611021422026092

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية عائشة للبناتادبيشهد محمد حسين هادي83621121222023031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية413.0068.83ثانوية القوارير للبناتادبينبأ علي صافي جود هللا83631421222070046

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسجى خالد طه سعود83641021222027046
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية410.0068.33اعدادية عائشة للبناتادبيورود سلمان حمد عبود83651121222023058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية زهو العراق للبناتادبيضحى حقي اسماعيل توفيق83661321222009024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الحضارة للبناتاحيائيسلسبيل حامد احمد فياض83671021422026045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية405.0067.50ثانوية الوفاق للبناتادبيهند عباس فاضل داود83681221222022067

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية عشتار للبناتادبينمارق احمد نجم عبد83692321222049032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية401.0066.83ثانوية البسملة للبناتادبيرحمة سعد رعد حميد83701121222061016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه هيثم محسن حمد83711221222009056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0066.67ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتادبينبأ انس حسين جاسم83721021224006003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية399.0066.50اعدادية العامرية للبناتادبيطيبه مقداد مظفر جاسم83731021222036034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية الزهد للبناتادبيايه صالح احمد عفن83741021222044002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396.0066.00ثانوية سومر للبناتادبيايه محمود طالل جيجان83751421222008005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتبارك عباس جاسم محمد83761121422016013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393.0065.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائينور راضي صالح حسين83771421422026080

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية الحريري للبناتادبيسجى حامد ابراهيم حمادي83781421222060023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية379.0063.17ثانوية الشمائل للبناتادبيرنا علي محمد كاظم83791421222042021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية376.0062.67الخارجياتادبيزينب عبد الرزاق علي حسين83801321228050241

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب محمد كاظم جبار83811421222005019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية المسك للبناتادبيمريم خليل كطل جابر83821421222048031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية االزدهار للبناتادبيدعاء محمد عبد االمير خضير83831221222009019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية الناصرة للبناتادبيساره ناظم سلمان طارش83841421222056033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية372.0062.00ثانوية بنات العراق للبناتادبيزينب ثائر عبد المنعم شالل83851121222057013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية االعظمية للبناتادبيهمسه عائد محمود ناصر83861321222004108

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيتبارك علي عبد هللا كاظم83871521224001001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهبه قصي فاضل علي83881321222010061

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية365.0060.83ثانوية الزهراء للبناتادبيلينا محمد حسن اسماعيل83891321222021041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية359.0059.83اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقينبأ فاضل كريم ورور83901421522065072

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية356.0059.33اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيساره يعرب صبار لطوفي83911021522037010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية355.0059.17اعدادية الشعب للبناتتطبيقينور الهدى رضا فالح علي83921321522022048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية523.0087.17اعدادية العزة للبناتادبيمريم علي ابراهيم خليل83931221222036054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0084.67اعدادية عائشة للبناتادبيميسم عبد المنعم محمود احمد83941421222010045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0084.50اعدادية ام البنين للبناتادبيكوثر علي راضي صادق83951321222011059

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0083.83اعدادية صفية للبناتادبيبنين حسين عويد جنام83961421222011029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0083.50ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتادبيطيبه رياض وحيد عبد الحسن83971421224020004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0082.33اعدادية زينب للبناتادبينور طه داحم عبود83981421222043118
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0082.33ثانوية الحضر المختلطةادبيعذراء علي مصطاف حسن83991221227009005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0082.00اعدادية الحضارة للبناتادبيريم اكرم خضر محيسن84001021222026014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0081.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيكوثر حسن زغير منخي84011521222009084

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية490.0081.67اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير فيصل حامد مزعل84021321222002065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية489.0081.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين احمد كاظم اسماعيل84031521222009016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية489.0081.50ثانوية البارئ للبناتادبيعائشه علي حسين ساجت84041121222053016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية الفداء للبناتادبيهاجر صالح مهدي صالح84051421222033084

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية488.0081.33الخارجياتادبينور محمد عبد الرضا علي84061521228050497

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0081.17ثانوية معصومة للبناتادبيرشا قيصر مزهر عبد هللا84071421222045012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه سلمان نعمه هاكم84081321222002031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية484.0080.67ثانوية العزة للبناتادبيليلى فالح حسن علي84091121222001032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية483.0080.50ثانوية البارئ للبناتادبيهجران علي حسين ساجت84101121222053030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482.0080.33اعدادية النصر للبناتادبيتبارك بشير عبد هللا عليوي84111221222031022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482.0080.33ثانوية الخليج العربي للبناتادبيكوثر علي عبد الزهره خضر84121421222058035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0080.00ثانوية الغدير للبناتادبيحنين حميد متعب عليوي84132321222055009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0079.67ثانوية عدن للبناتادبيزهراء سلمان هندي حسين84141121222033028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0079.67ثانوية السجود للبناتادبيصفاء صباح نوري جري84151421222001035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0079.67ثانوية االنتصارات للبناتادبيسجى عباس عبد الحسين معيزل84162621222002042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0079.50اعدادية البتول للبناتادبيمريم االرقم حسن سلمان84171121222013077

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0079.33ثانوية التفوق للبناتادبينرجس سامي مزهر حنين84181221222032034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0079.17اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء رياض علي راضي84191521222008046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0079.17ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيزهراء سعد عبد القادر مناتي84201021222024011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0079.17ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيضحى حسين رياض اسماعيل84211121222018021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0079.17اعدادية ابابيل للبناتادبيبراء احمد عبيد عبد هللا84221121222045004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0079.17اعدادية االمال للبناتادبيبراء علي غازي صالح84231121222011015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0079.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيماريا حميد حسون حميد84241021222027066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0079.00ثانوية الوطن للبناتادبيايمان عارف جياد شمران84251921222120004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0079.00اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة واثق لفته زامل84261421222010034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0079.00اعدادية الفاروق للبناتادبيرويده محمد سامي مطرود84271021222037011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0078.83للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيشهد وليد عبد الكريم محمد84281221222005015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0078.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك عباس عبد علي84291221222046035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0078.67ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرانيه احمد قاسم حمودي84301321222010017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0078.67ثانوية الرتاج للبناتادبيحوراء فالح حسن باهظ84311421222050008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية463.0077.17اعدادية المآثر للبناتاحيائيشهد حيدر ثامر حسن84321521422011149
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية النجاة للبناتتطبيقيايه علي صدام عباس84331521522003003

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية360.0060.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء حسين جاسم فضاله84341521422007052

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354.0059.00اعدادية عائشة للبناتادبيمروه احمد لطيف محمد84351121222023046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0071.00ثانوية الجامعة للبناتادبيورود عالء حمد شيحان84361021222009038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0070.17ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيفاطمة حسنين شحاذة محسن84371121224015007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية الفيحاء للبناتادبيكوثر كريم صبيح مظلوم84381321222013041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية اغادير للبناتاحيائيرقيه سعد محمود عجاج84391121422038038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية389.0064.83ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيسبا احمد طارق احمد84401021222012022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية389.0064.83الخارجيوناحيائيالمنتصر باهلل ناظم ياسين عبد هللا84411221418001021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية388.0064.67اعدادية الكرمة للبنيناحيائيأيهم حامد فرج عبيد84421921411065005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية بغداد للبناتادبيمريم حكمت حمودي عذاب84431321222001053

كلية اآلداب/الجامعة العراقية384.0064.00ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمحمود نعمان حسن حسين84441921215025118

كلية اآلداب/الجامعة العراقية383.0063.83ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحوراء ياسين ناهي جاسم84451421426006045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيبنين عدي خليل هاشم84461421222061005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية367.0061.17اعدادية عشتار للبناتادبيصفا خالد عبد هللا محمد84472321222049020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية366.0061.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي صالح سليم جابر84481321211031074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية363.0060.50ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيمريم سعد معرض مجيد84491321224006006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية361.0060.17اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن هادي عبد84501121211046033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية360.0060.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد حسين8451112052109042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية359.0059.83ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم قصي نجاد يوسف84521421222028064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية358.0059.67اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي حمزة علي عفريت84531121211046038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية358.0059.67اعدادية الجوالن للبنينادبيياسين طه ياسين نذير84541121211036062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية357.0059.50اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعمار معد ياسين خلف84552121211036025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية357.0059.50ثانوية الوطن للبنينادبيايمن ستار علي حميد84561921211094005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية357.0059.50اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبياحمد محمد صالح سلمان84571321211004003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية355.0059.17ثانوية القدس المختلطةادبيعبد القادر صالح عبد هللا حطاب84581121217011007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية355.0059.17اعدادية السيوطي للبنينادبيصديق صاحب كريم عبد هللا84591121211046024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية355.0059.17ثانوية بابل للبناتادبيايمان نجم فاضل احمد84601221222014002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية355.0059.17ثانوية الوفاق للبناتادبيايه منذر ابراهيم حسن84611221222022008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية354.0059.00ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمود يوسف نبت حمد84621921217027019

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0078.50اعدادية القدس للبنينادبيعمر ياسر قحطان جبار84631021211014054

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0078.33ثانوية الخليج العربي للبناتادبيأسل محمد محمود جاسم84641421222058001

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0077.17ثانوية حنين للبناتادبيزينب عباس عبد حسين84651321222028016

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية444.0074.00اعدادية الخمائل للبناتادبيفرح كمال محمد حسين84661221222043089
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0073.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم عبد االيمه عبد الحسن عزيز84671221222046145

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0073.00ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيدانيه حيدر سلمان باقر84681321224006003

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0070.83اعدادية الشيماء للبناتادبياخالص محمد قنتاب كنيهر84691221222017003

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية418.0069.67اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفدك عامر حسن علي84701321522015033

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد كاظم حسن ياسين84711421211003010

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية الوزيرية للبناتادبيمريم عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف84721321222005038

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية االمين للبنينادبيعبد الجبار سعد عبد الجبار حسين84731021211018013

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية414.0069.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمرتجى عمار جبار حسين84741521211011050

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيتاره حسين فياض علي84751021222041004

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية السياب للبنينادبيمحمد محمود محمد جعفر84761321211028040

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية410.0068.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيعذراء بشار جبار ضيدان84771321226001047

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية407.0067.83اعداديه االنوار للبناتادبيشهد هالل منصور حسين84781121222026032

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية405.0067.50اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد علي هاشم حسن84792321211039005

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية403.0067.17اعدادية االعظمية للبناتادبيايناس حسام خالد يعقوب84801321222004010

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية البالد للبنينادبيامير حسن عبد االمير كاظم84811221211008008

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية402.0067.00ثانوية طارق بن زياد المسائية للبنينادبيمجد وسام فكتور اسكندر84821921215028046

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية402.0067.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبياسماء علي منصور علي84831121222016002

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية السياب للبنينادبيعبد الرحمن رياض عبد ربه مجيد84841321211028019

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية398.0066.33ثانوية النخيلة الغربية للبنينادبيمحمد صادق فرج هنوع84852321211066011

كلية االعالم/الجامعة العراقية389.0064.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيأيات ثامر معيلو ثري84861321522002001

كلية االعالم/الجامعة العراقية385.0064.17إعدادية المروج للبنينادبيعلي أزهر تركي زغير84871421211011059

كلية االعالم/الجامعة العراقية385.0064.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيفريد جمال فريد صالح84881021511006044

كلية االعالم/الجامعة العراقية384.0064.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيناصر غسان نعمان عبد هللا84891021211015083

كلية االعالم/الجامعة العراقية383.0063.83ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينادبيمحمد باقر حسام علي حسين84901121213011005

كلية االعالم/الجامعة العراقية382.0063.67ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيرفل محمود ياسين احمد84911121222072016

كلية االعالم/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد عدنان يالي حسون84921621211061108

كلية االعالم/الجامعة العراقية381.0063.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيختام سعد عبد الجبار حسين84931021222024008

كلية االعالم/الجامعة العراقية379.0063.17ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيباسم بحيل هادي خضير84941421211031010

كلية االعالم/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الجليل صادق جعفر حسن84951121211026057

كلية االعالم/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية الرجاء للبناتادبيشروق شاكر مصطفى فليح84961921222024016

كلية االعالم/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد قاسم محمد سلطان84971221211039044

كلية االعالم/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية المدائن المختلطةادبيمصطفى اياد قحطان علي84982121217031013

كلية االعالم/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الخمائل للبناتادبيبنين زياد طارق ناجي84991221222043011

كلية االعالم/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية الوركاء للبنينادبيمرتضى عماد جبار برغوث85001121211026126
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كلية االعالم/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية شط العرب للبنينادبيسيف فؤاد صاحي عناد85011321211035042

كلية االعالم/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية الغسانية للبنينادبيحذيفه هادي صالح حسين85022621211050016

كلية االعالم/الجامعة العراقية366.0061.00اعدادية الطارق للبنينادبيمحمد عمر ناظم حسن85031021211038024

كلية االعالم/الجامعة العراقية366.0061.00اعدادية النهار للبناتادبيبنين باسم محمد عبد اللطيف85041121222056005

كلية االعالم/الجامعة العراقية364.0060.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيأمير أحمد حسين حميد85051221211003008

كلية االعالم/الجامعة العراقية363.0060.50اعدادية ابي غريب للبنينادبياحمد فالح حسن حسين85061021211024005

كلية االعالم/الجامعة العراقية360.0060.00اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد خالد صالح سعيد85071121211031003

كلية الطب/جامعة بابل598.3699.73ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيدعاء حيدر كاظم مولى85082321422077026

كلية الطب/جامعة بابل597.0499.51ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه وهبي عبد الرزاق عباس85092321422077084

كلية الطب/جامعة بابل597.0099.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره مخلص اسماعيل كاظم85102321422013296

كلية الطب/جامعة بابل597.0099.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي زغير حميد85112321411020333

كلية الطب/جامعة بابل596.9299.49ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم حيدر نوري عبد االمير85122321422077088

كلية الطب/جامعة بابل596.0099.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغاده طالب ابراهيم حسون85132321422012214

كلية الطب/جامعة بابل596.0099.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمة نصير الدين سالم جواد85142721422035244

كلية الطب/جامعة بابل596.0099.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عالء عبدالحسين حسون85152321422013108

كلية الطب/جامعة بابل595.5299.25ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمرتضى ستار جبار عكيلي85162321411058111

كلية الطب/جامعة بابل595.0099.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره محمد مهدي عبد الصاحب85172321422012164

كلية الطب/جامعة بابل595.0099.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين محمد حسين سلمان85182721411034066

كلية الطب/جامعة بابل595.0099.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيزين العابدين نصير جواد محمد85192721411034096

كلية الطب/جامعة بابل595.0099.17ثانوية النجوم للبنيناحيائيابراهيم غسان تركي عبد العباس85202321411026002

كلية الطب/جامعة بابل595.0099.17اعدادية دجلة للبناتاحيائينور الهدى حسين صكب عبيس85212321422031089

كلية الطب/جامعة بابل595.0099.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء حمزه محمد سلمان85222321422039093

كلية الطب/جامعة بابل595.0099.17اعدادية كوثى للبناتاحيائينبأ اسامه عامر عبداالمير85232321422073168

كلية الطب/جامعة بابل595.0099.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك علي جبار كاظم85242321422013110

كلية الطب/جامعة بابل595.0099.17عدادية الثورة للبناتاحيائيبنين علي ابراهيم علوان85252321422011032

كلية الطب/جامعة بابل594.8899.15ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى احمد عبد الرضا جاسم85262321411058113

كلية الطب/جامعة بابل594.4499.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحيدر عباس كاظم خليل85272321411058030

كلية الطب/جامعة بابل594.4099.07ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي رزاق غانم جبر85282321411058059

كلية الطب/جامعة بابل594.4099.07ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى راهي ناصر حسين85292321422077107

كلية الطب/جامعة بابل594.3699.06ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزين العابدين علي جاسم حمود85302321411058035

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد باقر سعد خضير عباس85312321411020305

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيمريم حسام هاتف عبد االمير85322321422060048

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيمريم اكرم عارف يوسف85332321422031080

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيترجمان قاسم شاكر فاضل85342721422035078
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كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيسجاد حيدر هاشم دخيل85352321411019075

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور رائد فاضل حنتوش85362321422013501

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرسل سمير سوادي حمود85372321424003067

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس رافد فاضل عبد الحسن85382321413018123

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد الحسن عيسى85392321413016094

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00ثانوية الرباب للبناتاحيائييونان احمد عليوي موسى85402321422075104

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغفران احمد عبيس جواد85412321422072217

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حسن حميد كريم85422721411034133

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمينا خالد جمال علي85432321422013471

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب محمد عبيد مهدي85442321422075047

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه شهيد بدر علي85452321422018127

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيورده ابراهيم طعمه عبد الكاظم85462321422012309

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حيدر اسكندر منسي85472321411020173

كلية الطب/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب محمد غزال طعمه85482321422013276

كلية الطب/جامعة بابل593.4898.91ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عباس محمد حسن عبود85492321411058062

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد ضياء حسن مهاوش85502321411020323

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب حسين مهدي صالح85512721422010054

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور تقي صادق سويد85522321422014158

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمة صالح حسين كوكز85532721422035242

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83الخارجيوناحيائيعبد هللا عدنان لزام عبيد85542421418001226

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي سعدون جابر كزار85552321411043031

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى حسين لطيف هميم85562321411033219

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83ثانوية االصول المختلطةاحيائيباقر حيدر علي محمد85572321417033002

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسنين علي حسين مطشر85582321417004011

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الهدى حسين مطر عمران85592321422048123

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي طالب عبيد حمزه85602321411028049

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيايالف علي حسين حميدي85612321424005009

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمؤمل حيدر محمد عبد علي85622321411002190

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الواحد حسين85632321422001075

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيارجوان ميثم حبيب جاسم85642321422013022

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور طالل عبد الحمزه عمران85652321422072288

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيام البنين رحيم هادي حولي85662321422013043

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائياشراق عباس حسين عليوي85672321422013031

كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينمارق لؤي عبدالعباس حسين85682321422013491
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كلية الطب/جامعة بابل593.0098.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين رحيم عمران عبد85692321411020078

كلية الطب/جامعة بابل592.8098.80اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي جعفر عبد الخضر جبار85702321411020204

كلية الطب/جامعة بابل592.7298.79ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين مهند عبد الرسول حسين85712321411058025

كلية الطب/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيعباس عبد الكريم مهدي وادي85722321411061072

كلية الطب/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد ميثم ناجح بيدي85732721411034220

كلية الطب/جامعة بابل592.0098.67ثانوية الكفاح للبناتاحيائيذكرى طاهر صاحب ابو السود85742321422037030

كلية الطب/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى غانم عمران عبود85752321411020373

كلية الطب/جامعة بابل592.0098.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيابراهيم غالي عبد هللا يونس85762421413008001

كلية طب حمورابي/جامعة بابل597.0099.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيميالد كريم محمد دحيدح85772321411005148

كلية طب حمورابي/جامعة بابل595.8899.31ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه سامر اسماعيل ابراهيم85782321422077012

كلية طب حمورابي/جامعة بابل595.0099.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه غلطان وهاب محيسن85792321422050064

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك هادي عيدان سلمان85802321422012063

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيحسين عالء حسين حمزة85812321411061037

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي احمد عبد نايف85822721411016075

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب رزاق عبد سعد85832321422013253

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحيدر رحيم مايح صالح85842321411031024

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيآيه علي عبدالوهاب هاتف85852321422072004

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم مطر صياد85862321424006306

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك ثامر شنان عبادي85872321422033027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عمران سليمان داود85882321422013446

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرهام يحيى صافي حسين85892721422035124

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين علي دلي محيسن85902321417012037

كلية طب حمورابي/جامعة بابل592.0098.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره هشام جاسم محمد85912321422012165

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.6098.60ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي ابراهيم كاظم ظاهر85922321411056082

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.5298.59ثانوية بابل للبنيناحيائيمازن وسام عبد اللطيف محمد85932321411056120

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.4898.58ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينورا علي محمد حسين خلف85942321422077112

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.4498.57ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيأمير شاكر حليم شاكر85951221411001005

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.4498.57ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد مخلص محمد حمزه85962321411056145

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.3698.56اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء راجي عبيد محيسن85972321422012209

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.2898.55ثانوية النجوم للبنيناحيائيحسين علي يحيى حسين85982321411026015

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.2898.55ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حيدر حمودي علوان85992321411058056

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيمعتز محمد جعفر جاسم86002321411020382

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50اعدادية البيان للبنيناحيائيحيدر خضير عبد العباس درويش86012321411014054

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم هدايت سعدي86022621424015040
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم ميثاق عبادي حسن86032321424003196

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50ثانوية الخلود للبناتاحيائيرند فاضل حسين جواد86042321422058025

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتقى عالوي حسين علوان86052321422038029

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك محمد عناد محمد86062321422039050

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيساره احمد حسين ناصر86072321422039136

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفنن خالد عبود علوان86082321422012264

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50اعدادية دجلة للبنيناحيائيحيدر نعيم سلمان غالي86092621411020027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائياسالم حامد عكاب فندي86102621424001005

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.6498.44اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين حيدر جليل كريم86112321415002346

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء علي حميد كزار86122521422010149

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهديل فاضل عباس جليل86132321422044158

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائياشرقت عماد محمد كاظم86142321422013032

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينورالهدى عماد مزاحم عبدالكاظم86152321422072295

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية المعقل للبنيناحيائيانور قاسم عباس محمد86161621411018007

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات بشير علي مجلي86172721422055008

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى محمد حمزه مهدي86182621411001200

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم محمد ابراهيم86192321422031073

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء فارس موسى هادي86202321422033088

كلية طب حمورابي/جامعة بابل590.0098.33اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعباس عبد الكريم خلف حسين86212721411030055

كلية طب االسنان/جامعة بابل588.8098.13ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا محمد فؤاد سالم86222321411056078

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين باسم طلب سبع86232321424006039

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83ثانوية االنبار المختلطةاحيائيعبد هللا انور مطر كطيف86242321417061010

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيابراهيم عامر حسين زيدان86252121411049002

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الفاو للبناتاحيائياسراء باسم عبيس كاظم86262321422035005

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه عالء جعفر محمد86272321422013062

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيطيف ستار جابر مذيري86282321424015016

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عمار عباس عمران86292321422013227

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرقيه راضي حمزه عبادي86302321422036024

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء هاني ياسين دانه86312321422075043

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه عباس نواف كاظم86322721422035266

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0097.67ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنيناحيائيمرتضى كريم موسى عبدالحسن86332321413019033

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا زياد مكي شهاب86342321411020177

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0097.67عدادية الثورة للبناتاحيائيروان صباح هادي محمد86352321422011071

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه ذوالفقار خليل جاسم86362321422013385
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كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعقيل نعمان هاتف جدوع86372321417006028

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن ناصر مظلوم86382421413008054

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة ماجد علوان حسن86392321424003178

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد شهاب86402321422072125

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياسالم ميثاق عبادي حسن86412321424003003

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا فاضل مدحت شاكر86422321411020183

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب فارس صباح مهدي86432321422013267

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس عالء جاسم محمد86442321417006024

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى حيدر شاكر محمود86452321422013528

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.8897.48ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور علي نور مهدي86462321422077109

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.6497.44ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيبلقيس ضياء نعمه جبار86472321422077013

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.4897.41ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى جواد كاظم علي86482321411056150

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيوسن نبيل عاد لفته86492521424014379

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عامر زيدان خليف86502321422038056

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33اعدادية الشموس للبناتاحيائيبنت الهدى عقيل عبدالرزاق حمود86512321422025014

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين كريم حميد عسكر86522321411020095

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسام هادي سلمان86532321422013204

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء سعد محمد صالح مهدي86542321422013215

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33ثانوية وهران للبناتاحيائيزينب ماجد حميد كريم86551121422049015

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ حيدر محمد عبد86562521424018257

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيشهد باسم عبد الرضا حسين8657232042140051

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.8097.30ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي مهدي صالح داخل86582321411058069

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى كيالن اكرم احمد86591421413016024

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين حسن عبد الرضا شبوط86602321422035022

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعال حيدر علي بريهي86612421422015102

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب قيس مالك محمد86622321422048069

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه محمد جبار عبد زيد86632521424018101

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه فائز كاظم خديم86641021422021046

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية المعارف للبناتاحيائيمريم مازن كاظم جبار86652521422005019

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور حسام حسن جاسم86661121422068020

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه جواد كاظم علي86672521424004329

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيسما عبد الرحمن عبد االمير عوده86682721422050069

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيشيماء ركان نوماس حمد86692321422002097

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدانيه كريم صفر نور علي86702621422031034
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كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية الباقر للبناتاحيائيسجى محسن علي كاظم86712321422029058

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية التفوق للبناتاحيائيزهراء صبري مكطاع عبد الكريم86721221422032020

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد عبد الجاسم عباس على هللا86732321422012185

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرسل احسان كريم حسن86742321422036023

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب عالء غازي فيصل86752421422047137

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزينب منصور عبد الرضا حسن86762521424029022

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية عفك للبنيناحيائييسار رياض عزيز بارة86772421411006096

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد احمد علي جاسم86782321422013317

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.4897.91ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزين العابدين كاظم خليل كاظم86792321411058036

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب عباس مسلم عباس86802321422077048

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد حمزه شناوه86812321422013236

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغصون احمد جواد كاظم86822321422048095

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائينورالهدى صالح عبدالمهدي راضي86832321422014163

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار عبد الزهره شهيد علي86842721411032174

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمصطفى عمران هادي محسن86852321417006052

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حيدر فوزي شريف86862321411020175

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية المسيب للبنيناحيائيمنتظر مظفر عيسى هادي86872321411009154

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى عبد االمير مدلول جواد86882321422012166

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه بهاء عبدالحسين هاشم86892321422072232

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائياحمد صفاء احمد محمود86902321411045003

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيآيه عباس مرزه عطيه86912321422016005

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة فراس صباح بهجت86922321422045108

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية ابن رشد للبناتاحيائينبأ صالح مهدي نجرس86932321422023048

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية الحلة للبناتاحيائينور االيمان رياض حسين عبد86942321422024072

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه حامد شياع كريم86952321427032048

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.2097.70ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه قاسم جابر رزوقي86962321422077082

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب باسم محمد كاظم86972321422033098

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم رحيم راشد86982321424006162

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه عالء عبد االمير حنون86992321422016077

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد رعد حاكم موسى87002321411052001

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرنا حاتم عبد الكريم عبيد87012321424006145

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائينيران حميد جاسم كحار87022321422044150

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيصبا فخري احمد فرحان87032321422051084

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن حسين محمد حسن87042321417007031
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كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيآيه عامر عبيس حمزه87052321427044003

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينرجس حيدر كاظم خضير87062721422050110

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيضحى سعد احمد حمزه87072321427015014

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي حمزه يتيم كاظم87082321417012088

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عقيل جاسم محمد87092321422012253

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الفاو للبناتاحيائيغدير علي نجم عبيد87102321422035097

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء تحرير داخل عيدان87112321422036030

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور نعمان جاسم فليح87122321424006383

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيكاظم جاسم محمد مهدي87132321411005096

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية المستقبل للبناتاحيائيحوراء احمد حسن ياسر87142321422030020

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد فرحان هاني87152321424003161

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية االفاق للبناتاحيائيدعاء خليل مهدي حسن87162321422061026

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيياسر قاسم عبد االمير خضير87172321411005153

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور حبيب محسن مردان87182321424003211

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الكفل للبنيناحيائيمقتدى اسماعيل صبر عصمان87192321411028074

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات احمد حميد جبر87202321422072023

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي حسن شعالن عطيه87212321411031052

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن قاسم محمد جاسم87222321411020066

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه عباس حمد عباس87232321422048104

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي ماجد حسين خضير87242321411016069

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.4897.58ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيدانيه كريم اسماعيل عبد الحسين87252321422077024

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.2897.55ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد فاروق حسن علي87262321411058103

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة علي ساير عبد هللا87272321422044115

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه سنان كاظم جواد87282321424006016

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيحوراء هادي كاظم جواد87292321422073049

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب هادي مزعل خضير87302321422048072

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين ضياء صالح مهدي87312321413018064

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيتبارك رحمان طالب كحط87322321427004002

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيابو طالب ليث عباس شمخي87332721411034001

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب رائد محمد علي87342321422072144

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا نصر محمد علي ناجي87352321411020186

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية المعراج للبنيناحيائيفهد عدي علي حسين87361121411023027

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50ثانوية االفاق للبناتاحيائيسجى سامي طعمه شاطر87372321422061050

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيديار حسين علي محمد87382621422017045
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كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي كاطع زيدان87392621422026064

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي جوده سلمان صدام8740232041051090

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.8897.48ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب موفق عبيس عبد87412321422021069

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.7697.46ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيرضا مكي حسام موسى87421421411038017

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.6897.45ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء معين جواد علي87432321422077039

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.3697.39ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي االكبر سمير قحطان حسن87442321411058049

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.1697.36ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي يوسف موسى87451121424014017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0086.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمشاهد سلمان عبد الصمد سلمان87462321522012027

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0086.50انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيزينب والء حسين فليح87473021527041003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0885.51ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيرائد عدنان فاضل جعفر87482721511039002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0085.50اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد صباح حسن صكر87492721511034055

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0085.33ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيسراء سامر عباس عبد87502721522038018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0085.17اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمعصومه مسلم جبار عويد87512821522009078

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0084.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد رضا عباس جوحي مكلف87521521511011112

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0084.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسن هادي حمزه عبيد87532321511020016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل506.0084.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيامير كرار فاضل عبد الحسين87542521511009010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل503.0083.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسجاد باسم محمد عبيد87552321511020032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0083.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمنتظر جميل رزاق اسماعيل87562521513031077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين احسان حسين محمد87572321511020020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0077.50ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيسجاد خالد خضير عباس87582321511025014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيامنه مهند احمد سعيد87592321522012002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الطبري للبنينتطبيقيمصطفى فالح حسن اعبيس87602321511047017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسن عبد الكاظم جبار ضاحي87611621511027008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل448.0074.67اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى نعيم مايع كرم87622721511026140

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل446.2874.38اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي عقيل هادي عناد87632721511028028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0074.00ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيامير عالء عبد االمير جاسم87642521513033006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0076.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الصمد عبد السالم عبود87651621513022072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0074.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيكرار حيدر رسن منسي87662321511002048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل431.0071.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعباس عقيل ناصر حمود87671621513026037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل431.0071.83ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيمنصور شاكر منصور عبد87682521513014015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل430.0071.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد علي سالم ناصر حسن87692821511007127

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل430.0071.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمهدي محمد حسن عبد علي87701621511002240

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل429.0071.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيمريم عبد الحسين طعمه عبد الجليل87711621522094046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل429.0071.50اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد المقتدى نصير سعيد هادي87722721511038053
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيمنتظر حسين جعاز عباس87732321511031051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل428.0071.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد حيدر عباس حسن87742321511007005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل426.0071.00اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيجواد كاظم ثامر محمد87752621511014007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل425.0070.83ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيسجاد محمد خليل ابراهيم87762321511025016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل425.0070.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد ثامر محمد علي مكي87771621513055003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل434.0072.33اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي كاظم جادر حسين87781621511042064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل432.0072.00اعدادية السما للبناتتطبيقيجمانه عباس قلندر احمد87792721522045007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0090.00اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعلي حيدر صبيح حسين87802321411032022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0089.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى علي حسين عليوي87812321422013497

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0089.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينه عبدالسالم عمران حمد87822321422072159

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل537.8089.63اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي حسين جاسم عبيد87832321411020331

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0088.00اعدادية البيان للبنيناحيائيمؤمل عبد هللا عبد الحسين تركي87842321411014123

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0086.50ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيموسى خلف حسين كاظم87851621513030090

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0096.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيثريا حيدر محمد رشيد87862321422013122

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0096.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد رزاق حمزه راشد87872321422072182

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0095.67ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرقيه رسول علي حسين87882721422050034

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0095.50اعدادية الربيع للبناتاحيائينبأ صفاء حمزه هادي87892321422022209

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0095.50اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيطيبه كامل جواد كاظم87902321422032064

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0095.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم فارس عبد الحسن محمد87912321422072269

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0095.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين حيدر حسن موسى87922321522012006

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0095.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيداليا سامر عامر كاظم87932321422013145

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل568.9694.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه مرتجى جياد عباس87942521424018107

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0094.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعمار محمد جاسم صبيح87952421411038069

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0094.50ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الكاظم حلواص87962721422052089

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0094.33اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيياسر عالء عبد الحسين عباس87971421411047079

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل565.3694.23ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيعلي حسن امين عبد الحسين87982721511039003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0094.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمرتضى سعدون عصفور خنجر87991421411017084

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0094.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء احسان علي اليح88002321422013196

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0094.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيعبير حسن ضياء هادي88012521422040140

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل562.6893.78الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيخطاب ليث سامي شوكت88021021411002021

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل562.2093.70الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيروان محمد سامي كاظم88031021422018062

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0093.67إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد صادق قاسم رستم88041421411007083

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0093.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعمار ياسين خضير ياسين88052521413030059

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل560.0093.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيوسن باسل الزم نعمه88062721422037340
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل560.0093.33اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيمصطفى بهاء الدين بدر مكطوف88072521511026036

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل559.7693.29ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عمار ابراهيم سعيد88082321411056102

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل559.3693.23اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب جعفر عبد االمير طابور88092721422037158

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17اعدادية النور للبنيناحيائيحسين فراس هادي عبد الساده88101221411023051

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حسنين خليل ابراهيم88112321422013380

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0093.17اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيسيف مازن اياد جواد88121221511027073

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0093.00اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيالحمزه جاسم محمد خلف88131921511007014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0092.83ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهدي نصير عبد السالم ابراهيم88141621513115053

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل556.5692.76اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد باقر عمار حبيب ظاهر88152721511028035

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0092.67اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزهراء اياد جبار حسين88162721522054016

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0092.50ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيأيمن صالح عبد حسون88171321513014002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0092.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيامثل حسام عبد الوهاب جواد88182321511020008

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل412.0068.67اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمنير لقاء محي ربيع88192721511038073

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل391.0065.17اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيهاجر عامر سعيد جاسم88202321522017057

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد هللا احمد محمد رضا عبد هللا88212321511020039

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل490.0081.67ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيرؤى حيدر فنطيل عبد الحسين88222321424015008

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل459.0076.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه عماد جابر شنان88232321422013176

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل449.0074.83اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيازهر سعد عبد الحسين عبد علي88242521415002012

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل443.0073.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء قاسم مهدي عزيز88252321422048038

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل371.0061.83اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيدعاء خالد رحيم عمران88262721526001042

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0080.67ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد قيس هادي علي88272321411038060

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي عالء عبيد جبر8828232051003050

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل369.0061.50الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيياسين مصطفى صاحب عبد الستار88291021511028019

كلية العلوم/جامعة بابل527.0087.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء والء حسين لطيف88302321422013074

كلية العلوم/جامعة بابل491.0081.83اعدادية الربيع للبناتتطبيقيشهد صفاء حمزه مزهر88312321522022020

كلية العلوم/جامعة بابل486.0081.00ثانوية التحرير للبناتاحيائياسراء حسين هادي هاني88322321422021002

كلية العلوم/جامعة بابل478.0079.67اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيتبارك باسم عبد الكاظم مهدي88332321522045006

كلية العلوم/جامعة بابل476.0079.33ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبنين حسن موسى شعيب88342321422036009

كلية العلوم/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي عباس عبد هللا حمود88352321411028050

كلية العلوم/جامعة بابل468.0078.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيسماء محمد عباس علي88362721422047078

كلية العلوم/جامعة بابل468.0078.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور ضياء كاظم حسون88372321422048127

كلية العلوم/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحنان فرقد عبد علي محسن88382721422035085

كلية العلوم/جامعة بابل465.0077.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي امير علي جاسم88392321411020199

كلية العلوم/جامعة بابل463.0077.17اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور الزهراء محمد كاظم جاسم88401021422021068
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كلية العلوم/جامعة بابل457.0076.17اعدادية المدحتية للبناتاحيائيامنة سامي مجلي ديوان88412321422015006

كلية العلوم/جامعة بابل457.0076.17ثانوية حمورابي للبنيناحيائيقاسم كاظم علوان بخيت88422721411012036

كلية العلوم/جامعة بابل457.0076.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك بهاء رياح عبد88432521422022185

كلية العلوم/جامعة بابل455.0075.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيرنا حسين فاخر حسين88442621422038047

كلية العلوم/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزهراء نجم عبد سالم88452321522025015

كلية العلوم/جامعة بابل423.0070.50اعدادية طليطلة للبناتتطبيقينور عباس سامي هاشم88462321522017053

كلية العلوم/جامعة بابل417.0069.50اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقياسعد ضيتان بندر شويرد88472521511001014

كلية العلوم/جامعة بابل406.0067.67اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد تقي سليم عويد حرز88482821511021111

كلية العلوم/جامعة بابل405.0067.50ثانوية المجد للبنينتطبيقيحسن صالح حسين عبيس88492321511065010

كلية العلوم/جامعة بابل404.0067.33عدادية الثورة للبناتتطبيقيايات رياض سمير حمدي88502321522011005

كلية العلوم/جامعة بابل404.0067.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيياسر حسن حميد طليع88512821511021152

كلية العلوم/جامعة بابل403.0067.17ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيهدى محمد مجيد عبد الكريم88522321522037026

كلية العلوم/جامعة بابل402.0067.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب حيدر علي حسين88532321522048025

كلية العلوم/جامعة بابل399.0066.50اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيباقر عدي ناجي حمادي88542721511027006

كلية العلوم/جامعة بابل397.0066.17اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيساجد أحمد حسين محسن88552821511040015

كلية العلوم/جامعة بابل397.0066.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد ماجد رحيم شعالن88562721511029069

كلية العلوم/جامعة بابل396.0066.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي احمد عبد االلة منشد88572821511021079

كلية العلوم/جامعة بابل396.0066.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقينور حسين عيال فريح88582821522019054

كلية العلوم/جامعة بابل396.0066.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيحسن قاسم عباس ابراهيم88592521511008032

كلية العلوم/جامعة بابل395.0065.83ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية المختلطةتطبيقيجسام محمد جابر غطغوط88602821517012004

كلية العلوم/جامعة بابل391.0065.17ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيسيف الدين جعفر عبد الرسول موسى88611621517001047

كلية العلوم/جامعة بابل391.0065.17ثانوية المجد للبنينتطبيقيسجاد حسين سعدون عبيد88622321511065017

كلية العلوم/جامعة بابل390.0065.00اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيزينب احمد حمزه شاكر88632321522003019

كلية العلوم/جامعة بابل386.0064.33ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيحسين احمد هادي كاظم88642721511045007

كلية العلوم/جامعة بابل386.0064.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد سوادي خيون88652821511007121

كلية العلوم/جامعة بابل386.0064.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيذو الفقار عبد جحف حسوني88662821511021050

كلية العلوم/جامعة بابل384.0064.00ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيفهد عنيد فهد لفته8867222051061028

كلية العلوم/جامعة بابل383.0063.83اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد حسين شذر زنيد88682821511037038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0087.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه زياد طارق خضير88692321422038091

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0078.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيميديا علي عادل خليل88702321422013464

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهدى عناد وناس عبد88712321422072307

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0075.83ثانوية المعارف للبناتاحيائيوفاء باسم عبيد عزيز88722521422005029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل453.0075.50عدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء حيدر وهيب صبار88732321422011082

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب علي حسين عبيد88742321422016052
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل450.0075.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفرح حسين علي ليلو88752321422045109

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل449.0074.83عدادية الثورة للبناتاحيائيزينب عبدالكريم عباس وحودي88762321422011107

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0074.50ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيمنار لفته كاظم سرحان88772321422019055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0074.50ثانوية سيناء للبناتاحيائيسكينة سعد محمد جبر88782821422014025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل443.0073.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيوئام صباح حسن ناجي88792321422017305

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل442.0073.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمة محمد حسين علوان88802721422047098

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل440.0073.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه عدنان علي محيسن88812321422018132

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل439.0073.17ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب شامل عبد الحسين طاهر88822321422058040

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل438.0073.00ثانوية الجنائن للبناتاحيائيذكرى عباس حمود جواد88832321422026016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل437.0072.83ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء خلف رزوقي جواد88842321422075035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل435.0072.50اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيسماح واثق فيصل عبيس88852721422010065

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل435.0072.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائياسماء جاسم فيصل مدب88862321422047011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل431.0071.83اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيبتول علي عبد عمران88872321422032008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل429.0071.50ثانوية قباء للبناتاحيائيآيه حسن موسى صبر88882321422070003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل426.0071.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتبارك علي فيصل حسين88892521422004172

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيبتول عبد الحسين عبد الغني شخير88902321422022035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل426.0071.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ احمد هاشم حسون88912321424006346

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل416.0069.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسلوى عبد االمير منديل مالك88922321422044089

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل416.0069.33ثانوية الباقر للبناتاحيائيبتول حيدر احمد عبد88932321422029008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل415.0069.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم محمد بديري88942721422055177

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل415.0069.17اعدادية الشموس للبناتتطبيقيمريم حيان سامي عبد علي8895232052101022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل386.0064.33الخارجياتتطبيقيامنه عباس كاظم محيي88962721528050015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل378.0063.00اعدادية االمامة للبناتتطبيقيتبارك مسعد داخل شبيب88972721522056006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل374.0062.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه حازم قاسم سعود88982321522048036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل363.0060.50اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمة ثامر مشرع فزع88992321522043020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل445.0074.17الخارجيوناحيائيمصطفى عبدهللا كاظم عبيد89002321418001508

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0074.00اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسن مجيد عبد صياح89011621411033014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل439.0073.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر عقيل حسن الزم89022221411019073

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد عقيل عمران عباس89032321411020016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل421.0070.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد ابراهيم كاظم محمد علي89042321411070057

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل413.0068.83اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيرضا ابراهيم كاظم شنان89052321417013015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل413.0068.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائياستبرق رحيم كعيد كاظم89062321422013026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد هللا حسن كاظم خضير89072321411003035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل411.0068.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائينهى حميد جواد كاظم89082321422039217

546 من 262صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيصادق سعدي حسن عباس89092321411020150

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل409.0068.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد نائل فاضل مهدي89102321511007110

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل397.0066.17ثانوية الباقر للبنينتطبيقيكاظم جواد كاظم عبيس89112321511037015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل397.0066.17اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسن ظاهر حبيب شعالن89122321511061011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الحلة للبنينتطبيقيزين العابدين عامر حسن كاظم89132321511020031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل392.0065.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسيف محمد كاطع عنقود89142321511007046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل391.0065.17اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور جالل عبد حامد89152321522045024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل390.0065.00اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيموسى حيدر سعد رزاق89162721511030110

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل389.0064.83اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيسكينه حبيب كاظم جواد89172321522017028

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل388.0064.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد بهاء عبدالحسين جمعه89182321511007003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل388.0064.67اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسن عباس عبد علي حسين89192321511017011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل386.0064.33اعدادية المسيب للبناتتطبيقياثمار رعد حسن غازي89202321522041001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل385.0064.17اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيشيماء حيدر فيصل مدب89212321526001099

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل382.0063.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد فرهود عباس89222321513018036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى حيدر حميد حسين89232321511020081

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل379.0063.17اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسين جاسم كاظم راضي89242321511017016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل379.0063.17اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمرتضى وسام حسن فليح8925252051001105

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل377.0062.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسن فاضل عباس عبد االمير89262321511002008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيهادي احمد موسى موحان89272721511021121

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل375.0062.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحسين علي عبد األمير ساجت89282321511012010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل375.0062.50اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد ماجد غني سعود89292321511020076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل374.0062.33اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي سليم مزهر مجول89302321511017032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل373.0062.17اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيحسنين علي حاشوش بدر89312321511032011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل369.0061.50اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد عقيل مسلم طالب89322721511026121

كلية القانون/جامعة بابل456.0076.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمحمد حيدر محسن كشيل89332321211002056

كلية القانون/جامعة بابل456.0076.00اعدادية الزرقاء للبناتادبيطيبه احمد ناصر حسين89342321222032017

كلية القانون/جامعة بابل455.0075.83اعدادية الحلة للبنينادبيذوالفقار احمد عبد الواحد علوان89352321211020016

كلية القانون/جامعة بابل452.0075.33اعدادية الغساسنة للبناتادبيمالك محمد مكي جياد89362321222002031

كلية القانون/جامعة بابل452.0075.33اعدادية المحاويل للبناتادبيمها وهاب حمد سعيد89372321222039047

كلية القانون/جامعة بابل451.0075.17ثانوية البتول  للبناتادبيزهراء فتاح ياس جراد89382321222028012

كلية القانون/جامعة بابل450.0075.00اعدادية الثورة للبنينادبيسجاد علوان غليم مصحب89392321211003031

كلية القانون/جامعة بابل449.0074.83ثانوية المستقبل للبناتادبيزينب احمد ناجي صميدع89402321222030009

كلية القانون/جامعة بابل448.0074.67ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينادبياحمد محمد خالد حسن89412321213012002

كلية القانون/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيباقر عدنان عباس مبارك89422321411061015
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كلية القانون/جامعة بابل448.0074.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبود جاسم عبود89432321422012251

كلية القانون/جامعة بابل447.0074.50اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد نصر الدين محمود سلطان89442321211020060

كلية القانون/جامعة بابل447.0074.50ثانوية المسعودي للبناتادبيزينه ساجت ياسين خضير89452321222020020

كلية القانون/جامعة بابل447.0074.50اعدادية البيان للبنينادبيعلي واثق اسماعيل محمد89462321211014059

كلية القانون/جامعة بابل446.0074.33ثانوية الحلة للبنينادبيسيف مهند عبدالواحد حسون89472321211015019

كلية القانون/جامعة بابل444.0074.00ثانوية الحلة للبنينادبيباسم موفق عبد الواحد حسون89482321211015007

كلية القانون/جامعة بابل442.0073.67اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد اياد اسكندر سلمان89492321215003073

كلية القانون/جامعة بابل441.0073.50ثانوية مأرب للبنينادبيمحمد كريم عبد العباس جبار89502321211038027

كلية القانون/جامعة بابل440.0073.33اعدادية الحلة للبنينادبيزين العابدين سامر محمد نجم89512321211020021

كلية القانون/جامعة بابل440.0073.33اعدادية السدة للبنينادبيحسين محمود حسوني علي89522321211016028

كلية القانون/جامعة بابل440.0073.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيفاطمة وحيد فليفل خليف89532321222063028

كلية القانون/جامعة بابل439.0073.17اعدادية الحلة للبنينادبيعلي عامر عبد هللا حسين89542321211020037

كلية القانون/جامعة بابل439.0073.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحوراء حامد صياح حبيس89552321222045006

كلية القانون/جامعة بابل438.0073.00اعدادية الطليعة للبناتادبيشهد نوار فائق عبد الغفور89562321222013034

كلية القانون/جامعة بابل437.0072.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيآمال عادل عبد االمير عهد89572321222047001

كلية القانون/جامعة بابل435.0072.50اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد علي عادل عبيد نادي89582321211020058

كلية القانون/جامعة بابل434.0072.33اعدادية حطين للبنينادبيعلي محي كاظم حمزة89592321211022031

كلية القانون/جامعة بابل434.0072.33اعدادية الفيحاء للبنينادبيزين العابدين رائد حسن حسين89602321211005011

كلية القانون/جامعة بابل433.0072.17اعدادية حطين للبنينادبيكرار جاسم فاضل كاظم89612321211022033

كلية القانون/جامعة بابل432.0072.00اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي غالب عمران عبود89622321211034027

كلية القانون/جامعة بابل432.0072.00اعدادية قرطبة للبناتادبياالء عناد كريدي حسن89632321222050004

كلية القانون/جامعة بابل432.0072.00اعدادية البيان للبنينادبيحيدر هيثم حسن عبد هللا89642321211014021

كلية القانون/جامعة بابل431.0071.83ثانوية البتول  للبناتادبيكوثر خضير عباس داود89652321222028030

كلية القانون/جامعة بابل430.0071.67ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيكرار علي ارحيم عجيل89662321215001053

كلية القانون/جامعة بابل430.0071.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيغدير احمد ناجي حسين89672321222008029

كلية القانون/جامعة بابل428.0071.33اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد باسم رزوقي عباس89682321211007046

كلية القانون/جامعة بابل427.0071.17اعدادية الثورة للبنينادبيالمفضل هالل حسين متيغي89692321211003010

كلية القانون/جامعة بابل426.0071.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيبنين صبري عبد حافظ89702321222067004

كلية القانون/جامعة بابل426.0071.00اعدادية الثورة للبنينادبيعلي رحيم عليوي عبيد89712321211003044

كلية القانون/جامعة بابل426.0071.00اعدادية طليطلة للبناتادبيبسمه محمد عبد محيسن89722321222017006

كلية القانون/جامعة بابل425.0070.83اعدادية صنعاء للبنينادبيياسين ماهر حبيب عمران89732321211011090

كلية القانون/جامعة بابل424.0070.67اعدادية البيان للبنينادبيحسين عبد هللا عيدان سلمان89742321211014015

كلية القانون/جامعة بابل422.0070.33اعدادية البيان للبنينادبيحسنين عماد صبري محمد89752321211014012

كلية القانون/جامعة بابل407.0067.83اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد فنر طامي سم89762321511004005
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كلية القانون/جامعة بابل406.0067.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفاطمه سهيل عبد الحسين جعفر89772321522072032

كلية التمريض/جامعة بابل577.0096.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم عبد89782321422017080

كلية التمريض/جامعة بابل574.0095.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعال صالح جواد حمزه89792321422072211

كلية التمريض/جامعة بابل570.0095.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد رسول علي حسين89802321411020138

كلية التمريض/جامعة بابل568.0094.67للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيسجاد علي حبيب عباس89812321411048010

كلية التمريض/جامعة بابل568.0094.67ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعلي حسين فيصل رحيم89822321417039034

كلية التمريض/جامعة بابل566.0094.33اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسين فاضل مهدي حسن89832321411028022

كلية التمريض/جامعة بابل564.0094.00ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيعلي ثامر صاحب علي89842321417026027

كلية التمريض/جامعة بابل563.0093.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيهاجر قاسم رسول حمزه89852321422014168

كلية التمريض/جامعة بابل563.0093.83اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حيدر مدلول محمد89862321411012086

كلية التمريض/جامعة بابل560.0093.33ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمسلم محمد طرخان جاسم89872321417061018

كلية التمريض/جامعة بابل560.0093.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين علي محمد حسون89882321411005032

كلية التمريض/جامعة بابل560.0093.33ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائينور سعدون محمد عبد89892321424014028

كلية التمريض/جامعة بابل558.0093.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي صالح89902321422072120

كلية التمريض/جامعة بابل558.0093.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعباس اكرم رحيم كاظم89911421411009071

كلية التمريض/جامعة بابل556.0092.67ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاطمه محسن عبد السادة جاسم89922321427050027

كلية التمريض/جامعة بابل555.0092.50اعدادية المسيب للبناتاحيائياسراء عالء خزعل نايف89932321422041003

كلية التمريض/جامعة بابل555.0092.50ثانوية الجنائن للبناتاحيائيتبارك كريم حسن محيسن89942321422026008

كلية التمريض/جامعة بابل554.0092.33ثانوية النجوم للبناتاحيائينرجس محمد ظاهر راضي89952321422054056

كلية التمريض/جامعة بابل554.0092.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبشرى عالء عبد العظيم عبد الكريم89962321422017034

كلية التمريض/جامعة بابل554.0092.33ثانوية االصول المختلطةاحيائيهديل حيدر فيصل هنوات89972321427033018

كلية التمريض/جامعة بابل554.0092.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب خضير عبد الحمزه فاضل89982321422035074

كلية التمريض/جامعة بابل553.0092.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب علي جهاد فرحان89992321422072150

كلية التمريض/جامعة بابل552.0092.00عدادية الثورة للبناتاحيائيزينب عبدزيد عيدان راضي90002321422011108

كلية التمريض/جامعة بابل552.0092.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفرطاس محمد رزاق كريم90012321422032083

كلية التمريض/جامعة بابل550.0091.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد ايهاب محمد جاسم90022321422012183

كلية التمريض/جامعة بابل550.0091.67اعدادية السدة للبناتاحيائيرقيه هادي مراد عطيه90032321422034026

كلية التمريض/جامعة بابل549.0091.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه رافد عبد سلمان90042321422048101

كلية التمريض/جامعة بابل549.0091.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه حافظ عبيس طراد90052321422073140

كلية التمريض/جامعة بابل548.0091.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيازهار عباس فاهم صاحب90062321422012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل427.0071.17ثانوية القاهرة المختلطةادبيمحمد راتب صالح مزبن90072321217009028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل417.0069.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيعذراء عبد الكاظم جبر علي90082721222020049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0069.00اعدادية الفجر المختلطةادبيمحمد عماد حميد عبد الحمزه90092321217007060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل396.0066.00ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيرتاج قاسم عبد الحسين سالم90102321222067013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل390.0065.00ثانوية الحلة للبناتادبياسراء قاسم تركي كندوح90112321222024005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83اعدادية االمام للبنينادبيرضا ستار نايف علي90122321211013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل388.0064.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي داخل كاظم هندي90132321211041046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل388.0064.67اعدادية صنعاء للبنينادبيحسين رائد عزيز حسن90142321211011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيمرتضى عباس حسن عبد90152321217023019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل382.0063.67ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسين عمار جبار جاسم90161221215001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل380.0063.33ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيرقيه قاسم كاظم حمد90172321222067016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0063.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب رعد علي عبيد90182721222031038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.2862.71ثانوية بابل للبنيناحيائيمهدي نافع محمد حسين90192321411056163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائينبراس علي كامل صكبان90202321427044033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0062.67اعدادية الجامعة للبنيناحيائيسجاد خالد محمد سلطان90212321411061059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17ثانوية النخيلة الغربية للبنينادبيمصطفى هاني دهش حسن90222321211066013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل373.0062.17ثانوية مأرب للبنيناحيائيمقتدى علي غني عوده90232321411038070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل372.0062.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزينب كاظم جوده خليل90242321422047080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل370.0061.67اعدادية المهيمن للبنينادبيزيد رعد علي محمد90252721211016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50ثانوية البشائر للبنيناحيائيحاتم حاكم حسين عليوي90262321411057008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33ثانوية مريم العذراء للبناتادبيامنه كاظم عبد االمير عباس90272321222007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية سبل النجاح االهلية للبنينادبيعلي نجم عبيد شهاب90282621213010024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية ام البنين للبناتادبيبنين عبير شوقي شمران90292321222016004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00اعدادية حلب للبناتاحيائيايات صالح عبيس جبار90302421422014022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0061.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء قيصر نجم عبد90312321422075042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية الصادق المختلطةادبيحسين صالح عبد الساده عبد الحسين90322321217006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه عالوي محيبس عبيد90332321426001332

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية االمام للبنينادبيعلي ليث صالح مكطوف90342321211013025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل363.0060.50اعدادية المدى للبنينادبيحسين عايد كاظم محمد90352721211013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0060.33ثانوية النيل للبنيناحيائيعلي الحسن خليل راشد90362321411029073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد كاظم عبد زيد ناجي90372321211007053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل360.0060.00ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد عدنان محمد شنان90382321417050020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل507.0084.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء ظافر حليم جبر90392321422014073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل502.0083.67اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه محمد جاسم حسين90402321522048040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل475.0079.17اعدادية كوثا للبنيناحيائيسجاد محمود شاكر بجاي90412321411040057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل450.0075.00ثانوية التراث للبنيناحيائيعلي محيسن طاهر عجاج90422321411050028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل448.0074.67ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيأمينه طالب حميد عبد الحسين90432321427044002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل447.0074.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيرغده فارس عبد الكاظم بريبر90442321424014010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل444.0074.00ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيزهراء نبيل عائد حسن90452321422056007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل443.0073.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيديار خالد حسين فرحان90462421422013077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل436.0072.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد ميثم جاسم عالوي90472321413018019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل435.0072.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد زيد عبد الحسين90482321424006183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل435.0072.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيشفق حمزه طالب حمزه90492321422047087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل419.0069.83ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيمنار اسعد حسن علوان90502221524063015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل412.0068.67ثانوية المناقب المختلطةتطبيقيزينب سالم مجدي عباس90512321527036007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل411.0068.50اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيكرار صبيح نايف عبد الحسين9052222051021042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل408.0068.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي قيصر حسن علي90532321511007082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل406.0067.67اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي جبر كريم جباره90542321511008037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل405.0067.50اعدادية الربيع للبناتتطبيقيانوار عماد مهدي حمزه90552321522022004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل402.0067.00ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينتطبيقيمحمد خليل ابراهيم عاصي90562321513002003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل400.0066.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عباس عبد الحسين شطنان90572521513017015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541.0090.17ثانوية عدن للبناتادبيحوراء فاضل محسن سلطان90582321222001010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0076.67ثانوية حلب للبناتادبيفاطمه عباس حبيب حسين90592321222053018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0076.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد كاظم90602321424006085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0076.33ثانوية النيل للبنينادبيمصطفى ثائر ثويني عبيد90612321211029060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسن رحيم ملوح حسن90622321211005006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0074.00اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء ضياء جواد كاظم90632321222016010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل442.0073.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيعلي محمد كامل كاظم90642321213018022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية السدة للبناتادبيام البنين عباس هادي خشيب90652321222034004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0073.00اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين اياد كاظم طراد90662321222017007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل436.0072.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيعلي صباح عبد الزهره عيدان90672521211008116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0072.50ثانوية التحرير للبناتادبيفدك فاضل كاظم خالد90682321222021019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل432.0072.00اعدادية طليطلة للبناتادبيتبارك سعد تركي هادي90692321222017014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50اعدادية ميسان للبنينادبيحسنين عبد الخالق محمد عبد الرضا90702521211011015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0071.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيفاطمه سعدي كاظم حمزه90712321226001076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل425.0070.83اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه محمد جاسم حمود90722321222013039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل416.0069.33ثانوية الهالل المختلطةادبيصباح جميل زعالن مجبل90732321217010021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل415.0069.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين باسم مطشر عطية90742321422039033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل413.0068.83ثانوية الهالل المختلطةادبيكرار كريم كاظم سالم90752321217010035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيشمس قصي صاحب ناجي90762321422071083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل412.0068.67اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عباس علوان90772321411032034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل409.0068.17ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء عباس ناجي رحمن90782321222006025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل408.0068.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيفاطمه عامر عباس عبود90792321222047034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل401.0066.83ثانوية البستان للبناتتطبيقيهبة منتظر علي دهروب90802721522053019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل399.0066.50اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيطيبه عواد حميد علي90812321222062034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل396.0066.00اعدادية االمام للبنينادبيعباس خيري جابر راضي90822321211013017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل396.0066.00اعدادية المدحتية للبنينادبيمصطفى مربات حيدر حميدي90832321211017035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل396.0066.00اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد حسين حبيب شبيب90842321211017025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل394.0065.67اعدادية الجماهير المختلطةادبياثير محمد راضي نور90852321217012001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل390.0065.00ثانوية القاهرة المختلطةادبيفاطمه حسين علي عسكر90862321227009013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل389.0064.83ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتادبياديان عباس خضير عباس90872721222009001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل388.0064.67ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعبد هللا علي عبيس علوان90882321215001044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل387.0064.50اعدادية الجماهير المختلطةادبيصفاء عبد زيد محسن بخيت90892321217012032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل387.0064.50اعدادية الحلة للبنينادبيعباس جعفر عبد االمير حسن90902321211020024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل387.0064.50اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد تحسين حمزه نجم90912321211032027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل386.0064.33ثانوية النيل للبنينادبيعبد هللا صالح هادي علي90922321211029032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل386.0064.33للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمحمد قصي صاحب ناجي90932321211002058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل386.0064.33اعدادية الزهراء للبناتادبيغدير كاظم شاكر حسون90942321222033055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل384.0064.00اعدادية المسيب للبناتادبيرقيه ستار صالح حسن90952321222041037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل383.0063.83ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيزيد عقيل علي حنين90962521213023007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل383.0063.83ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيشيرين والء طالب عيدان90972321222063022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0063.50اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد لفته لزام صبر90982321211032031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0063.50اعدادية المؤمل للبنينادبيقاسم صباح حسن كاظم90992321211046061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0063.50اعدادية بلقيس للبناتادبيهدى فارس عبد هللا عبد الرضا91002321222044041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل380.0063.33ثانوية النيل للبنينادبيعلي قحطان حسين مغير91012321211029043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الجماهير المختلطةادبيايمن محمد كاظم عباس91022321217012008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل379.0063.17ثانوية الكفل المسائية للبنينادبياحمد مالك عجمي مشيع91032321215001004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل379.0063.17ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيحسين فلح حسن هادي91042321211051009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل379.0063.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكاظم جواد كاظم مزهر91052721211015131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل379.0063.17اعدادية اسماء للبناتادبينور صالح مهدي فياض91062321222018073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل378.0063.00اعدادية حيفا للبناتادبيطيبه مناف صالح حمادي91072321222046026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل378.0063.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيحسين محمد عبد الصاحب جدوع91082321211002020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل376.0062.67ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء حاتم عبد الصاحب فرمان91092321222023013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل364.0060.67اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي حسين عبد سعيد91102321511014043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0091.00اعدادية الربيع للبناتادبيبسمه اكرم علي كمون91112321222022013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0088.67اعدادية الطليعة للبناتادبيصفا صادق عبد الحسن حسين91122321222013035
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0087.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيساره سالم كريم حسن91132321422048075

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0086.33اعدادية شط العرب للبناتادبيأمنه حامد عبد عمران عبود91142321222048001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0085.33للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحنان خليل مال هللا فهد91152321422076015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0083.83ثانوية الكرار للبنينادبيمحمد حسنين احمد نصيف91162321211054020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494.0082.33ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب اسعد كاظم رخيص91172321222036010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494.0082.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيكمال الدين حيدر حسين علوان91182321411020286

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0082.17اعدادية دجلة للبناتادبينور صباح فرج مطر91192321222031049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0081.83ثانوية بيروت للبنينادبيمثنى محمد فارس خليف91202321211021032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0081.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيكرار عماد كاظم جرد91212321211002048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0081.50اعدادية اسماء للبناتادبيريم محمد جاسم محمد91222321222018031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك احمد كاظم حسين91232321222022019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0080.83اعدادية الكوثر للبناتادبيمريم جبار فجر علوان91242621222013044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0080.83اعدادية المحاويل للبناتادبينور نسيم سعد مراد91252321222039054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل483.0080.50للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيحوراء رعد سعيد تقي91262321222047015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0080.00اعدادية قرطبة للبناتادبيرواء علي خضير حاجم91272321222050019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0080.00اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيعلي عباس محمد حميد91282321211063047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0079.67الخارجياتادبيصفا حيدر محمد ناجي91292321228050351

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0079.67ثانوية مهدي البصير للبناتادبيزينب محمد حسين حمزه91302321222056009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0079.67ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيحوراء خالد حميد علي91312321224001003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل477.0079.50اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب محمد عليوي ناصر91322321222044027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل477.0079.50اعدادية المسيب للبنينادبيياسر حسين سلمان نغماش91332321211009104

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل476.0079.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد اسماعيل علي محمد91342721211015154

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل475.0079.17اعدادية قرطبة للبناتادبيرقيه مالك موحان حيدر91352321222050018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل475.0079.17اعدادية قرطبة للبناتادبيزهراء عباس محيسن حمزه91362321222050024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل475.0079.17اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء رشيد حميد زغير91372321222027016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل474.0079.00ثانوية الضحى المختلطةادبيانس علي شمحوط عبود91382321227042001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل474.0079.00اعدادية الحلة للبنينادبيزيد حيدر عبد الحمزه عيسى91392321211020017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل473.0078.83اعدادية عشتار للبناتادبيطيبه غالب زيدان محمد91402321222049022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل473.0078.83اعدادية طليطلة للبناتادبيتبارك كريم عنوز فهد91412321222017015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل472.0078.67اعدادية قرطبة للبناتادبيهدى محمد جاسم عبيد91422321222050058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل470.0078.33ثانوية مهدي البصير للبنينادبيطه جاسم حسين صعيب91432321211045019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل470.0078.33اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه مشتاق عمران حسين91442321222018064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الحلة للبنينادبيعلي يوسف عبد اليمه علي91452321211020047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الربيع للبناتادبيزينب حيدر حمزة ناصر91462321222022055
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل469.0078.17اعدادية الربيع للبناتادبيرتاج محمد عليوي مطر91472321222022032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل465.0077.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيايات حمزه عبيد عبد علي91482721222031006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل465.0077.50ثانوية القاهرة المختلطةادبيسجى بهاء صالح مزبن91492321227009010

كلية اآلداب/جامعة بابل390.0065.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيتبارك مالك مهدي جيجان91502321427009010

كلية اآلداب/جامعة بابل383.0063.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيأمنه عبد الحمزه حميد حمزه91512721422035003

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيتغريد جبرين ناظم سلطان91522321522048013

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسن ماجد كامل جعفر91532221511039013

كلية اآلداب/جامعة بابل358.0059.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيايفان صفاء عبد اللطيف محمد91542321526001022

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية الجماهير المختلطةادبيزيد اسماعيل حميد حمزه91552321217012023

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50اعدادية الثورة للبنينادبيعلي محمد حسين ياس حمدان9156232021003053

كلية اآلداب/جامعة بابل356.0059.33اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه فارس طالب هاشم91572321222048051

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل386.0064.33اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزهراء صالح عبداالمير محيسن91582321427012037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0078.00اعدادية الربيع للبناتاحيائيفردوس حاكم مبدر حسن91592321422022193

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الخلود للبناتادبيزينب حسين عبيدان جسوم91602321222058018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0075.00ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيكوثر حسن محمد عطب91612321427038007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيسجاد كريم عليوي محمد91622221413047023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0073.67اعدادية المرتضى المختلطةاحيائيظالل علي جاسم ملغيط91632321427013021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17ثانوية النخيلة الغربية للبناتادبيامنة علي عبود عبيس91642321222074003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0072.17اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيداليا حسام محسن جاسم91652321427012023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0071.67اعدادية عشتار للبناتادبيرند عالء عبد الحسين مجيد91662321222049011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427.0071.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياساور غزوان محمد دغر91672321422043003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0070.83اعدادية الكفل للبنيناحيائيمرتضى علي عبد الحمزه حميدي91682321411028063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0070.50ثانوية التوحيد المختلطةاحيائينبأ حيدر عبيد هاني91692321427037017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0069.67ثانوية الحمزة للبناتاحيائيشهد خالد حميد جاسم91701821422092014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0069.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب رعد محمد طرفه91712321422051061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0069.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبياالء سامي رزاق ذياب91722321226001006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0069.50ثانوية النيل للبنينادبيصالح جاسم حمزه صالح91732321211029026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه حاتم كاظم مبارك91742321222035039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل415.0069.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيعلي حسنين علي سلمان91752321211002039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل414.8869.15ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه علي فالح حسن91762321422021098

كلية التربية األساسية/جامعة بابل411.0068.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيبنين فالح حسن طراد91772321222040007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل411.0068.50اعدادية الفاو للبناتاحيائينور الهدى علي زهير ناجي91782321422035130

كلية التربية األساسية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية دجلة للبناتادبيمالك سليم شعالن عبس91792321222031046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه علي سالم عباس91802321422032073
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل410.0068.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعال عالء حسين كريم91812321422051093

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيحوراء جعفر حسين هويدي91822321422063024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0067.67ثانوية النجاة للبناتاحيائيكوثر عبد الرحمن عبد الحسن محسن91832321422059051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل402.0067.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياّيات عبد الرضا نور عبيس91842321422013008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50ثانوية الرباب للبناتاحيائيمنار وسام سليم جابر91852321422075085

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء فؤاد عبد الحسن عبد علي91862321422061078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل399.0066.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيايمان قاسم شاكر نعمه91872321422002015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33اعدادية الطبري للبنيناحيائيحسن علي عبد زيد صدام91882321411047012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0066.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيبتول ميثم سلمان داود91892321422018020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0066.00اعدادية حطين للبنينادبيمصطفى صفاء ابراهيم عبد عون91902321211022045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل395.0065.83ثانوية النيل للبنينادبيمروان علي معيوف شالل91912321211029058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0065.67اعدادية دجلة للبناتادبيزينب احمد حكيم هاتف91922321222031023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الغساسنة للبناتادبيفرقان احمد حنتوش حمزه91932321222002027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0065.50ثانوية المسعودي للبناتادبيهبه حميد ناصر عبيد91942321222020049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل391.0065.17ثانوية القاهرة المختلطةادبينبأ اركان جبار كاظم91952321227009018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل391.0065.17ثانوية النيل للبنينادبيحيدر كريم هاشم عبيد91962321211029017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل390.0065.00اعدادية المناذرة للبناتادبيقبس عقيل عبد الحسين شهد91972321222003023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل388.0064.67ثانوية الوركاء للبناتادبيازل محمد سلمان عبود91982321222004002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل387.0064.50اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمة محمد مهدي عجاج91992321222005036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل384.0064.00ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء ناجح عبد جاسم92002321222037018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل383.0063.83ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتادبيايالف جعفر ثامر جالب92012321222063002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل382.0063.67للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيبنين مهدي جواد محمد92022321222047011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل381.0063.50ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيعلي غالب خليف عبيد92032321515007078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل380.0063.33اعدادية الربيع للبناتادبيروان عباس عرس بهار92042321222022035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل380.0063.33اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك عمار عبد عون ابراهيم92052321222045004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل378.0063.00اعدادية الثورة للبنينادبياحمد فائز ناظم جواد92062321211003007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل378.0063.00اعدادية الطليعة للبناتادبيانعام جليل شافي كزار92072321222013004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل378.0063.00ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيشهد ناظم صالل مطلك9208232052146014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل376.0062.67اعدادية الربيع للبناتادبياماني محمد عليوي مطر92092321222022005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل373.0062.17اعدادية الربيع للبناتادبيزينب حيدر عبد الصاحب مهدي92102321222022056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل372.0062.00ثانوية ابن رشد للبناتادبيعبير صالح هادي عيدان92112321222023028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل371.0061.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسين وليد محمد حمزه92122321213018012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل371.0061.83ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب فاضل حبيب عمران92132321222060011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الفرزدق للبنينادبيمهدي طارق طالب حسن92142321211039031
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل370.0061.67ثانوية االبتكار المختلطةادبيطيبه حليم عبد هللا سلمان92152321227028007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل370.0061.67اعدادية المناذرة للبناتادبيزينب جواد عبد الكاظم عطيه92162321222003012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل370.0061.67ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيحامد عالوي ابراهيم كاظم92172321215007026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل370.0061.67ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمرتضى رسول كطران معين92182321511037019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل369.0061.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء فالح حسن علي92192721222031035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل369.0061.50ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيحسين رعد سليم حسن92202321213018009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الربيع للبناتادبيحوراء علي حسن حمود92212321222022027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل368.0061.33اعدادية االمام للبنينادبيماجد رحيم عبيس كاظم92222321211013031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل368.0061.33اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحاتم فالح حسن راضي92232321211063015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل368.0061.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايالف حسين جدوع كاظم92242321222051002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل366.0061.00ثانوية الوركاء للبناتادبيجيهان فاروق ناجي محمد92252321222004006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل365.0060.83اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد صالح محمد باني92262321217007005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0060.67ثانوية مريم العذراء للبناتادبيشهد عامر طالب خليف92272321222007030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0060.67الخارجياتادبياسماء عبد هللا عليوي مطرود92282321228050027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل363.0060.50اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيمرتضى صالح حسن غالي9229232051054013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل362.0060.33اعدادية المحاويل للبناتادبيضحى عمران عبد الحسين حسن92302321222039032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل362.0060.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرسل زهير عباس عمران9231232052124021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل362.0060.33اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيكاظم عباس كاظم حنيش9232232051019044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل360.0060.00الخارجياتادبيهدى عقيل جاسم محمد92332721228050547

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0081.50اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم راضي92342321422002100

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0079.17ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيبنين حسن حمزه علي92352321222067003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0077.83اعدادية المدحتية للبناتادبينبأ ناظم سلمان حسين92362321222015038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0077.17ثانوية مريم العذراء للبناتادبيشهد فارس علي معتوك92372321222007031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0076.83اعدادية اسماء للبناتادبيعذراء عباس شعالن حمزه92382321222018053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0076.67ثانوية المنتظر المختلطةادبيمريم عبد الهادي حمزه فليح92392321227021012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0076.50اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء حيدر علي عبد المطلب92402321222039022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0076.50ثانوية الرفعة للبناتادبيزينب الحوراء سامي عباس مغير92412321222006029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0075.83ثانوية الرفعة للبناتادبييقين سمير غازي عبيد92422321222006062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0075.67ثانوية الوركاء للبناتادبيعلياء صباح هادي حسين92432321222004017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0074.83ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيمرتضى حسن عبيد خضير92442321211051027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0074.67ثانوية البتول  للبناتادبيغسق مازن حسين كاظم92452321222028027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0074.67اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمؤمل حميد صالح جوده92462521211021232

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0074.50اعدادية الشامية للبنينادبيميثم حسين رشيد غياض92472421211010056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0074.50للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمحمد سمير محمد زباله92482321211048051
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل446.0074.33ثانوية الصديق للبنينادبيعلي حامد عبد األمير حسين92492321211024021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0074.00ثانوية براثا للبناتادبيفاطمه عبد الستار خضير عباس92502721222057078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيتبارك عدي خضير عمار92512321222047012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83اعدادية المؤمل للبنينادبيصالح عباس كاظم عبيس92522321211046037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0073.83ثانوية االبتكار المختلطةادبيمنال حياوي مهدي حسن92532321227028010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل391.0065.17الخارجياتادبيزينب حيدر عبيد حسين92542721228050246

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل378.0063.00اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقياحمد رسمي مهدي جوالن92552221515013003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل375.0062.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرانيا اركان إبراهيم مرهج92562321422008022

كلية الطب/جامعة النهرين598.6899.78ثانوية المتميزاتاحيائيلينا اسامه حسام جوده92571321422032086

كلية الطب/جامعة النهرين598.3699.73الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيسامر خليل خزعل خليل92581021411028034

كلية الطب/جامعة النهرين598.0099.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم محسن هاشم جعفر92591421422044176

كلية الطب/جامعة النهرين598.0099.67اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيروان سعد احمد سعد92601821422045061

كلية الطب/جامعة النهرين596.0099.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيجعفر سلمان عمران موسى92611221411007023

كلية الطب/جامعة النهرين595.2899.21ثانوية المتميزيناحيائياحمد علي نجم عبد92621321411016016

كلية الطب/جامعة النهرين595.0099.17اعدادية العزة للبناتاحيائياية عامر حسون محمد92631221422036009

كلية الطب/جامعة النهرين595.0099.17اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي امجد عقيل عبد الحسين92641821411006086

كلية الطب/جامعة النهرين595.0099.17اعدادية الحرية للبناتاحيائيرفل صباح بدر عساف92651221422026083

كلية الطب/جامعة النهرين594.0099.00ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند محمود حسين92661221424001011

كلية الطب/جامعة النهرين594.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييسر ايوب زكي سعيد92671121422017210

كلية الطب/جامعة النهرين594.0099.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمينا عبد الحسين مانع خليفة92681121422044080

كلية الطب/جامعة النهرين594.0099.00اعدادية غزة للبناتاحيائيزينه عالء كاظم صابر92691621422034030

كلية الطب/جامعة النهرين594.0099.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد موسى صاحب92702221424007066

كلية الطب/جامعة النهرين594.0099.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمد سعدي جاسم محمد92711221411005048

كلية الطب/جامعة النهرين593.8498.97ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى طه هاتف محي92721421422027056

كلية الطب/جامعة النهرين593.8498.97ثانوية االمل للمتميزاتاحيائياسراء موسى بك  مراد محمود92731321422049002

كلية الطب/جامعة النهرين593.6098.93المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره ميثم حميد صالح92741021422003078

كلية الطب/جامعة النهرين593.3698.89ثانوية المتميزاتاحيائيخديجه علي فاروق حسين92751321422032023

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية البخاري للبنيناحيائياسامه خليل محمد خلف92761921411101013

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى قحطان فؤاد حرفش92771421422062144

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي رياض جاسم راضي92782421411010081

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيسلوى خضير حسن سلطان92791221422019047

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي سمير محمد لطيف92801021411020122

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر صالح حسن ابراهيم92812121411005101

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمجتبى محمد غازي عبد الكريم92821021411019100
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كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء امجد حامد رسول92832221424037069

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم خالد رحيم نوروز92841521422014256

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي محمد عبد كاظم92851221411027112

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفجر حيدر كاظم عبود92861021422033132

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيسجاد عامر محسن شهاب92872221413030042

كلية الطب/جامعة النهرين592.9298.82ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي نسيم جبار حميد92881221411001063

كلية الطب/جامعة النهرين592.8898.81الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن ياسر خليل شفيق92891021411002044

كلية الطب/جامعة النهرين592.6898.78ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن عدنان قاسم عباس92901221411001022

كلية الطب/جامعة النهرين592.6898.78االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثامر لطيف حسون92911321411010069

كلية الطب/جامعة النهرين592.4898.75ثانوية المتميزاتاحيائيايه اياد عبد الكريم غائب92921321422032005

كلية الطب/جامعة النهرين592.4498.74الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عصام جعفر حسن92931021411028106

كلية الطب/جامعة النهرين592.3298.72الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيمالك لمك رياض حكمت92941021422018125

كلية الطب/جامعة النهرين592.0498.67ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيطه فاضل جفال جاسم92952321411058042

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعمر علي فالح هاشم92962121411007106

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية الكرخ للبناتاحيائيلجين حسين كامل علوان92971021422001035

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزينب اسامة حمادي كريم92981121422048040

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياسراء عبد االمير حسن كزار92992621424004006

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزينب حميد فليح حسن93002621422039033

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء محمد مجهول عباس93011221422031065

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياالء هاني علوان موسى93021521422019001

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد زاهر مسلم سعيد93031821411006004

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيمريم صباح ثامر عباس93041521422011187

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد هللا محمد جليل بحر93052121411051083

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعبد العزيز احمد حسن نده93061121411036037

كلية الطب/جامعة النهرين592.0098.67ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيياسر رياض عبد الغني مطلك93071421415003056

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0098.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب منتصر جابر كريم93081321422011048

كلية الصيدلة/جامعة النهرين587.4497.91ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيأبو الحسن فارس غضبان ناصر93091221411001001

كلية الصيدلة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية الحرية للبناتاحيائيغفران ستار عبد الصاحب كمبار93101221422026187

كلية الصيدلة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط سالم علي93111021411019110

كلية الصيدلة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائينرجس اركان جلوب حسن93121221422009067

كلية الصيدلة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية العزة للبناتاحيائيزينب عبد الخالق باقر خضر93131221422036050

كلية الصيدلة/جامعة النهرين587.0097.83اعدادية بابل للبناتاحيائيزينب سعد عباس مهدي93142121422051063

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.7697.79ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيايه ياسر عبد االئمه عبد الرضا93151221422028008

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيفيصل هيثم عبد الحليم رزوقي93161221411002025
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشهد توفيق محمد كاظم عبد الحسين93171321422039159

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية االالء للبناتاحيائياستبرق عقيل نجم عبد الوهاب93182121422095001

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية االالء للبناتاحيائيمريم فواز نجم عبد الوهاب93192121422095015

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم ليث حقي اسماعيل93201021422013069

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.0097.67اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه يونس حسن نصيف93212621424012181

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب سامي خليل ابراهيم93221221424001012

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى جعفر عبد االمير حسين93231321413014021

كلية الصيدلة/جامعة النهرين586.0097.67ثانوية وهران للبناتاحيائيمالك عبد الحسين عبد الرسول حسن93241121422049036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين554.0092.33ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيسما بشار بهاء مكي93251421524003009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين550.0091.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيأزل سرمد توفيق عبد الكريم93261821522034001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين517.0086.17اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعلي عصام احمد مهاوش93271021511006039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين515.0085.83وارسو-مدرسة دار السالم العراقية االهلية في بولنداتطبيقييوسف حيدر حسين علي93283021517017002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين512.4885.41ثانوية المتميزينتطبيقيحسين احمد حميد خليل93291321511016005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية التقى للبناتتطبيقيزينب محمود رشيد سلمان93301121522012026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين510.0085.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقينور الهدى ليث كريم حسين93311121522008047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين506.0084.33ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيتبارك يونس محمد بريس93321121522007004

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد شكري محمد جبل93331121511015012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين560.0093.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الجواد فراس جواد مصلح93341021411026125

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين551.0091.83اعدادية الرحمن للبناتاحيائيامنه احمد جواد كاظم93351021422021005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينه زياد حميد كامل93361021422006017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين543.0490.51الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعمر لؤي صبحي فليح93371121411038032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين518.0086.33اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد عمار محي عبد93381121511015016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين518.0086.33اعدادية االمين للبنينتطبيقيمؤمل حامد عبد النبي فنجان93391021511018040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين550.0091.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيوسام مناف رحيم مصطفى93402621411012187

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.7297.29المنصور- ثانوية المتميزات احيائيخديجه عمر عبد االله احمد93411021422003021

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0097.00اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمه اسعد جاسم نعمه93421121522006046

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين580.0496.67الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيابو بكر احمد اسماعيل قهرمان93431021411028003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين580.0096.67اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسجى علي حسين حمد93441021522028040

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين579.0096.50ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا محمد خلف محمد93451921411001043

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين579.0096.50اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيعبد هللا حازم قدور جميل93462121511030011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.5695.93اعدادية الهندية للبنيناحيائيضيغم عصام طارق صاحب93472721411032086

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.0095.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه ميثم جعفر جاسم93481021422035041

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.0095.83اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمة فيصل مهدي سعيد93491421422059048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0095.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء محمد طارق احمد93501021422012023
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0095.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيعذراء علي محسن عباس93511221422026174

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور حيدر عبد الجبار عبد الرزاق93521021422033185

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.6095.43زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيامير لؤي عبد الرزاق فيصل93531421411008021

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0095.17اعدادية الفداء للبناتاحيائياسراء نهاد غازي حسان93541421422033008

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيجمانه عماد عبد الحميد صالح93551021424015003

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد الجبار قاسم93561021422012039

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين566.0094.33 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيعلي عبد الستار رشيد عزيز93571421415004062

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين563.6093.93ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي حازم جواد سلمان93581121411042033

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين563.0093.83الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيبنين سرمد عبد المجيد شاكر93591021422018034

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين562.0093.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيابراهيم محمود طالب حسين93601121411015004

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين562.0093.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ميثم جعفر جاسم93611021422035017

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين550.0091.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد الحسين سلمان93621321522040061

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية االنفال للبناتتطبيقيدعاء عالء نعمه عبد هللا93631021522019009

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0095.67ثانوية النضال للبناتتطبيقيفاطمه ليث عباس يوسف93641021522020020

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50ثانوية النضال للبناتاحيائيعال اثير عبد الخالق محمد93651021422020042

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0095.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيبراء حميد مصحب ردام93661121422038012

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرفل رافد حامد عبد الرزاق93671221422011022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0094.67اعدادية النهار للبناتاحيائيايه احمد جاسم جبر93681121422056007

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50اعدادية الرسالة للبنيناحيائييوسف وليد محمد شهاب93691321411005074

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0094.50اعدادية الوطن للبنينتطبيقياحمد علي سعدي محمود93701821511027002

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين565.0094.17ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهديل عالء ياسين حسين93712621424004148

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين565.0094.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى داود كشاش حسين93721421411050078

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين564.0094.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيوالءالحوراء رمزي سوادي جالب93731521422014336

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين498.0083.00ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيهاشم علي عبد المجيد عبد الحميد93741221513003011

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين555.0092.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيايام جمال ابراهيم خورشيد93751121422048006

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين549.2491.54الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطارق غسان طارق عبد الرزاق93761021411002028

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين548.5691.43ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عقيل طالب عبد93772521413031387

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين545.6490.94ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقيعلي فيصل غازي شنيور93781421511038004

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين545.0090.83ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيساره ماجد كميط بوني93791121422069028

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين545.0090.83اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد صبار راضي عناد93801121411025013

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين539.0089.83اعدادية السيدية للبنيناحيائيمقتدى موفق خلف غانم93811121411004130

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم هادي سامي رحيم93821521522014042

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0086.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيافنان ابراهيم هادي احمد93831021422013006

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0085.50ثانوية االمال للبناتاحيائيأيات رحيم عليوي مشحوت93841421422041004
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كلية العلوم/جامعة النهرين511.0085.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيندى خضير عباس سلمان93851221422024202

كلية العلوم/جامعة النهرين506.0084.33اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء سمير داود عبد93861121422040061

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0084.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيموفق طه عبد حمد93871421411013075

كلية العلوم/جامعة النهرين497.0082.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزينب محمد يونس حوشي93881121422048043

كلية العلوم/جامعة النهرين489.0081.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيساره سالم عبد االمير عبد هللا93891421422065176

كلية العلوم/جامعة النهرين485.2880.88ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى فريد مجيد جاسم93901321411019174

كلية العلوم/جامعة النهرين482.0080.33اعدادية البتول للبناتاحيائيدانية عامر عبد الحليم عبد الرزاق93911121422013044

كلية العلوم/جامعة النهرين482.0080.33اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسجى ثائر مهدي طالب93921221422017103

كلية العلوم/جامعة النهرين481.0080.17اعدادية القدس للبنيناحيائيذو الفقار خالد جالل ابراهيم93931021411014028

كلية العلوم/جامعة النهرين476.0079.33اعدادية النهار للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس عمران93941121422056024

كلية العلوم/جامعة النهرين474.0079.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الودود غالب خضير عباس93951021411006036

كلية العلوم/جامعة النهرين474.0079.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيقاسم محمد زايد جارح93961421511003033

كلية العلوم/جامعة النهرين444.0074.00ثانوية سمية المسائية للبناتتطبيقيفرقان عوده عطيه بدر93971521526001040

كلية العلوم/جامعة النهرين444.0074.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمنتظر سالم يوسف جبار93981521511011131

كلية العلوم/جامعة النهرين428.0071.33اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد طالب كاظم عودة93991421511025066

كلية العلوم/جامعة النهرين425.0070.83اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعثمان عدي جمال حبيب94001021511016049

كلية العلوم/جامعة النهرين423.0070.50اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء عباس شرف علي موما94011321522040035

كلية العلوم/جامعة النهرين420.0070.00ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيرتاج علي محمد كاظم94021021522032008

كلية العلوم/جامعة النهرين418.0069.67اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيكوثر عبد الرزاق احمد علي94031321522004032

كلية العلوم/جامعة النهرين415.0069.17ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء هادي حميد ناصر94041421522023015

كلية العلوم/جامعة النهرين405.0067.50ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيفاطمه عدي محمد سهيل94051021522039013

كلية العلوم/جامعة النهرين400.0066.67ثانوية سومر للبناتتطبيقيزهراء باسم لطيف ياسين94061421522008026

كلية العلوم/جامعة النهرين398.0066.33اعدادية النصر للبناتتطبيقيدعاء رعد كريم عبطان94071221522031015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين390.0065.00اعدادية الفارابي للبنينتطبيقياحمد هيثم عبد الخالق علوان94081121511002002

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين387.0064.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيمريم عمار محمد مطر94091121522044047

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين569.0094.83ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمريم بسام يوسف عبد هللا94101021422007042

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين564.4094.07اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد سعد هاشم راضي94111421411006082

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين555.0092.50اعدادية عدن للبناتاحيائيرقيه محمد حمزة سلمان94121321422030028

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين555.0092.50اعدادية التقى للبناتاحيائيرؤى حارث عليوي ناصر94131121422012034

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين554.0092.33اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء صفاء حسين جابر94141421422053023

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين552.0092.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيرؤى كريم عناد رشك94151421422010062

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين551.0091.83ثانوية النضال للبناتاحيائيزبيده رعد فخري يونس94161021422020016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين551.0091.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيالحسين احمد اسماعيل احمد94173121411008019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين551.0091.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور منذر محمد كاظم94181321422025088
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين546.0091.00اعدادية النصر للبناتتطبيقيفاطمه عبد االمير جبار قاسم94191221522031033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين545.0090.83اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرحمه قاسم خالد حسن94201021422038041

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين545.0090.83ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينبا وليد خالد حسين94211121422003085

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين544.0090.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمه صالح محمد رشيد94221121524014017

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين543.0090.50اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيشهد حيدر شمخي جبر94231121522041039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين533.0088.83ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيزينب عالء جاسم فهد94241021522009016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين531.0088.50اعدادية رقية للبناتتطبيقيهاله احمد عبد هللا حسين94251121522010011

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين526.0087.67ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيطيبة حسن علي محمود94261021522007009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين498.0083.00ثانوية السياب للبناتتطبيقيداليا بالل فرحان روضان94271021522002010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين497.0082.83اعدادية البسالة للبناتتطبيقيتبارك علي عبد لعيبي94281321522016008

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين493.0082.17اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفرح صباح جبار جبر94291321522018016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين490.0081.67اعدادية الشروق للبنينتطبيقيخليل اسماعيل ابراهيم موسى94301221511029029

كلية الحقوق/جامعة النهرين520.0086.67اعدادية االعظمية للبناتادبيبسمله عمر وليد هادي94311321222004018

كلية الحقوق/جامعة النهرين516.0086.00ثانوية الخلود للبناتادبيالق فرحان جبر سعدون94321221222012035

كلية الحقوق/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية القناة للبناتادبيبنت الهدى رائد جمعه علي مراد94331321222003007

كلية الحقوق/جامعة النهرين511.0085.17ثانوية السيد حسين الصدر للمكفوفين االهلية المختلطةادبيعيسى ثامر حميد علي94341221217011006

كلية الحقوق/جامعة النهرين507.0084.50اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد الباقر سامر هادي عيسى94351521211001099

كلية الحقوق/جامعة النهرين507.0084.50اعدادية العامل للبنينادبيسجاد حبيب اسماعيل عالوي94361121211014044

كلية الحقوق/جامعة النهرين507.0084.50ثانوية الثائر للبنينادبيمنتظر جاسم محمد عبد هللا94371221211011033

كلية الحقوق/جامعة النهرين506.0084.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيتبارك كريم كاظم عوده94381021222012012

كلية الحقوق/جامعة النهرين506.0084.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدعاء عدنان داود عليوي94391421222003055

كلية الحقوق/جامعة النهرين506.0084.33إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيماهر حيدر عبد الحسين عباس94401421211007038

كلية الحقوق/جامعة النهرين506.0084.33ثانوية المشاهده للبناتادبيعاليه صايل شهاب حمد94411221222001027

كلية الحقوق/جامعة النهرين505.0084.17ثانوية الحسن البصري للبنينادبييوسف سالم شوكت عبد94421221211024013

كلية الحقوق/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية الرباب للبناتادبيضحى فرحان سلمان شمخي94431221222041063

كلية الحقوق/جامعة النهرين504.0084.00اعدادية الكاظمية للبناتادبيمريم حسن عبود حسن94441221222029022

كلية الحقوق/جامعة النهرين504.0084.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينرجس محمد خلف جاسم94451021222027073

كلية الحقوق/جامعة النهرين504.0084.00ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيالق ماجد امين حميد94461121222034002

كلية الحقوق/جامعة النهرين503.0083.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه عباس برهان جوهر94471121222017007

كلية الحقوق/جامعة النهرين503.0083.83إعدادية المروج للبنينادبيزكي توفيق نجم جوهر94481421211011032

كلية الحقوق/جامعة النهرين502.0083.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب باقر محمد كاظم94491221222046076

كلية الحقوق/جامعة النهرين502.0083.67ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيهبه احمد سعيد عبدهللا94501021222012038

كلية الحقوق/جامعة النهرين502.0083.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايات يوسف غازي عناد94511221222046014

كلية الحقوق/جامعة النهرين501.0083.50اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيالمحسن فاضل عباس حمادي94521021211015013
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كلية الحقوق/جامعة النهرين501.0083.50اعدادية ابابيل للبناتادبيسمر نزار اسماعيل ابراهيم94531121222045027

كلية الحقوق/جامعة النهرين500.0083.33للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعلي انور غالب محمد94541221211016038

كلية الحقوق/جامعة النهرين500.0083.33اعدادية الكاظمية للبناتادبيجنة رزاق محمد شريف94551221222029007

كلية الحقوق/جامعة النهرين500.0083.33اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا شهاب طالب كاظم94561021211013022

كلية الحقوق/جامعة النهرين498.0083.00اعدادية الفرح للبناتادبيحوراء ميثم ماجد وادي94571421222053012

كلية الحقوق/جامعة النهرين498.0083.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينور الهدى محمد عدنان محمد94581121222004028

كلية الحقوق/جامعة النهرين498.0083.00اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين محمد عبد الحسين حسن94591221411028049

كلية الحقوق/جامعة النهرين497.0082.83اعدادية الكاظمية للبناتادبينور فرات علي محمد94601221222029031

كلية الحقوق/جامعة النهرين497.0082.83ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيطيبة عدنان جلوب عبود94611121222048023

كلية الحقوق/جامعة النهرين497.0082.83إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسجاد داود سلمان غانم94621421211007018

كلية الحقوق/جامعة النهرين497.0082.83ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرحمه سامي سعد سيد94631121222034015

كلية الحقوق/جامعة النهرين496.0082.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد قاسم عبد الحسن عبود94641221211003103

كلية الحقوق/جامعة النهرين495.0082.50اعدادية هند للبناتادبيبنين عبد الحسن موشي ناصر94651121222020007

كلية الحقوق/جامعة النهرين495.0082.50اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء فراس خالد جاسم94661121222046053

كلية الحقوق/جامعة النهرين495.0082.50اعدادية الفاروق للبناتادبيجوانه ازاد محمد كريم94671021222037007

كلية الحقوق/جامعة النهرين495.0082.50ثانوية الرائد للبنينادبيعلي ستار جاسم محمد94681021211001016

كلية الحقوق/جامعة النهرين494.0082.33اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيذو الفقار ابراهيم سلمان منوخ94691421211029033

كلية الحقوق/جامعة النهرين494.0082.33اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم محمد حنون مريشد94701221222043097

كلية الحقوق/جامعة النهرين494.0082.33اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه ثائر جاسب عذير94711221222009046

كلية الحقوق/جامعة النهرين493.0082.17اعدادية النصر للبناتادبيبنين حيدر كاظم عبد94721221222031014

كلية الحقوق/جامعة النهرين492.0082.00اعدادية ذو الفقار للبنينادبيصادق نزار هادي جعفر94731221211038053

كلية الحقوق/جامعة النهرين491.0081.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسراء ظافر حمود عبد الكاظم94741221222046004

كلية الحقوق/جامعة النهرين491.0081.83ثانوية دار السالم للبنينادبياحمد باسم فيصل عبد94751021211025003

كلية الحقوق/جامعة النهرين491.0081.83ثانوية الزهراء للبناتادبيشيماء صفاء عبد الرحيم حمود94761121222029023

كلية الحقوق/جامعة النهرين491.0081.83ثانوية الجامعة للبناتادبيرانيه ازاد محمود شوكت توفيق94771021222009011

كلية الحقوق/جامعة النهرين479.0879.85ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيامين منصور محمد تبنه94781021413012006

كلية الحقوق/جامعة النهرين449.0074.83اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيياسر محمد عطيه عواد94791021511024037

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين430.0071.67ثانوية المتميزيناحيائيصهيب فاضل مكي موسى94801321411016053

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين423.0070.50اعدادية النهار للبناتادبيشهد عبد الحسين علي حسين94811121222056029

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين423.0070.50اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمارس فراس عدنان هادي94821121211048068

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين423.0070.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد هللا فؤد كاظم جاسم94831121211053068

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين422.0070.33ثانوية الزوراء للبنينادبيزيد عمار هاشم جلوب94841421211001009

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين418.0069.67ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيحنين بشار حمزة جاسم94851121222048010

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين417.0069.50اعدادية بغداد للبناتادبيجمانه باسم محمد مجيد94861021222035005
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين415.0069.17اعداية الهدى للبناتادبيحنين مصعب عبد الجبار سليم94871421222013009

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين415.0069.17اعدادية الكرامة للبناتادبيايه علي ابراهيم علوان94881421222044006

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين409.0068.17اعدادية الوركاء للبنينادبيمنتظر عصام الزم كريم94891121211026135

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين407.0067.83اعداديه االنوار للبناتادبيشهد اديب سليمان علوان94901121222026031

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين406.0067.67اعدادية الكرامة للبناتادبيجنة علي ابراهيم علوان94911421222044015

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين405.0067.50ثانوية فلسطين للبناتادبيريام نوار منذر عبد الواحد94921021222032011

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين403.0067.17ثانوية الهدف األهلية للبنينادبيمنتظر سعد عمران موسى94931421213004008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين402.0067.00ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيطيبه اياد كريم جاسم94941321224009008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين401.0066.83ثانوية ام سلمة للبناتادبيلينه محمد جاسم محمد94951021222015027

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين400.0066.67ثانوية االحرار للبنينادبيوسام خالد احمد جاسم94961121211043032

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين400.0066.67ثانوية ذات العيون للبناتادبيعذراء جعفر محمد محسن94971121222039031

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين400.0066.67ثانوية الفردوس للبناتادبيضحى باسم وليد احمد94981021222008016

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين398.0066.33اعدادية الفرح للبناتادبيدنيا محمد فاضل مكي94991421222053013

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين395.0065.83ثانوية العقيدة للبناتادبيرفل رياض حبيب احمد95001121222015014

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين393.0065.50اعداية الهدى للبناتادبيعال حميد لطيف احمد95011421222013032

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين393.0065.50اعدادية السجاد للبنينادبيعبد هللا احسان علي شناوه95022321211027032

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين387.0064.50اعدادية العامرية للبناتادبيرفل عبد هللا صدام هميلي95031021222036015

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين513.0085.50اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمنتظر احمد عبد الكريم عبد النبي95041121211011079

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين510.0085.00ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيمنار سعد حسين جبر95051121222048030

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين509.0084.83ثانوية عدن للبناتادبيسرى احمد هاشم حميدي95061121222033044

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية القدس للبنينادبيعلي محمد شكر محمد95071021211014049

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين505.0084.17ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء احسان ناطق فاضل95081121222015020

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية االنصار للبنينادبيعبد هللا اياد محمد سعيد عبد العظيم95091321211003025

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين503.0083.83ثانوية المأمون للبناتادبيمريم لؤي مجيد جعفر95101021222034016

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين503.0083.83ثانوية الزهراء للبناتادبيرقيه حسين زيادي حسين95111121222029014

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين501.0083.50اعداية الهدى للبناتادبيفاطمه حيدر سعيد حسن95121421222013035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين499.0083.17ثانوية النيل المسائية للبنينادبيامير ظاهر حبيب قلب95131121215007009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين495.0082.50ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيمحمد عبد الرزاق عبد هللا حمد95141121217014020

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين491.0081.83اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمة سمير عبد المجيد راضي95151121222040038

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين488.0081.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد مؤيد مهدي صالح95162621211015009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين487.0081.17ثانوية اليرموك للبناتادبيديمه محمود شاكر اسماعيل95171021222011005

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين485.0080.83اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد خالد زهير فاضل95181221211038091

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين484.0080.67اعدادية العراق الجديد للبنينادبييعقوب ناصر فارس يعقوب95191121211011087

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين484.0080.67اعدادية ام ايمن للبناتادبيدعاء عالء كريم مهدي95201421222057016
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين481.0080.17اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه علي عماد احمد95211321222040086

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين481.0080.17اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد عمر رحيم عبد الكريم95221021211017027

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين461.0076.83ثانوية المدائن للبناتاحيائيرقيه مسلم غانم محيسن95232721422047040

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين457.0076.17اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعثمان سرمد شاكر حسين95241921511024034

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين452.0075.33ثانوية وهران للبناتاحيائيفاطمة طه عبود محمود95251121422049030

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين450.0075.00اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن هالل عبد الوهاب محمد95261121411013021

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين439.0073.17اعدادية عائشة للبناتاحيائيشمس عدنان خضير عباس95271421422010119

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين438.0073.00ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيردينه هيثم حامد جاسم95281021522006005

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين437.0072.83ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقينورس غسان علي اسماعيل95291421513002013

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين429.0071.50اعدادية حماة للبناتاحيائياماني عبد الرحمن سلمان ظاهر95301121422025012

كلية الطب/جامعة ديالى597.0099.50اعدادية العراقية للبناتاحيائينور حميد جميل مرهون95312121422049237

كلية الطب/جامعة ديالى596.4499.41ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد اياد ياسين عباس95322121411020038

كلية الطب/جامعة ديالى595.0099.17ثانوية جمانة للبناتاحيائيساره رافد عبد هللا جاسم95332121422006031

كلية الطب/جامعة ديالى595.0099.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمود أحمد علي حسين95342121411010092

كلية الطب/جامعة ديالى595.0099.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم مولود مصطفى لطيف95352121422085216

كلية الطب/جامعة ديالى595.0099.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائياية رشدي محمود خورشيد95362121422085030

كلية الطب/جامعة ديالى595.0099.17اعدادية الفلق للبنيناحيائياحمد مؤيد جبار خلف95372121411022010

كلية الطب/جامعة ديالى594.0099.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمعن خلف صالح خلف95382121411003157

كلية الطب/جامعة ديالى594.0099.00ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمريم محمد فاضل مصلح95392121422058064

كلية الطب/جامعة ديالى594.0099.00اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائياحمد لبيب وافق عبد هللا95402121411058005

كلية الطب/جامعة ديالى594.0099.00ثانوية العدنانية للبناتاحيائينمارق رياض حميد نصيف95412121422005112

كلية الطب/جامعة ديالى594.0099.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيتبارك هاشم يونس مخيبر95422121422055022

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيساره خليل كامل موحي95432121422035048

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرنده سالم منشد جالي95442121422035027

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم وائل هادي عبد االمير95452121422049221

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد ناظم موسى جعفر95462121411020042

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الصمد اسماعيل ابراهيم مديد95472121411022059

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرقيه محمد مصطاف محمد95482121422057073

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرقيه فتحي علي سعيد95492121422057072

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد مثنى عبد الرضا جابر95502121411002138

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسعيد ضياء سعيد قاسم95512121411008067

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد جابر كاظم جابر95522121411028085

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيتماره سالم حسين علي95532121427060002

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية المنارة للبناتاحيائيروان عبد الرحمن خالد علوان95542121422018036
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كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ نافع ابراهيم خلف95552121422032186

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل اشرف نعمان سلمان95562121422008046

كلية الطب/جامعة ديالى592.2498.71ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهبه هللا خالد ابراهيم حميد95572121422058078

كلية الطب/جامعة ديالى592.0098.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى بشار رفعت رشيد95582121422013152

كلية الطب/جامعة ديالى592.0098.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينه جليل اسماعيل حسن95592121422046062

كلية الطب/جامعة ديالى592.0098.67ثانوية الروابي للبناتاحيائيهبة فالح حسن حسين95602121422056113

كلية الطب/جامعة ديالى592.0098.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه ناظم صالح عبد الحسن95612121422009152

كلية الطب/جامعة ديالى592.0098.67اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائينبراس عبد لطيف شكر95622121417067042

كلية الطب/جامعة ديالى592.0098.67اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد حمزة رحيم صالح95632121411005116

كلية الطب/جامعة ديالى592.0098.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيعال عمار محمود حسن95642121422005089

كلية الطب/جامعة ديالى592.0098.67ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيايه مسلم لطيف خلف95652121427063003

كلية الطب/جامعة ديالى591.6498.61ثانوية الجواهري للبنيناحيائياسالم صالح الدين مظلوم عباس95662121411020006

كلية الطب/جامعة ديالى591.0098.50اعدادية المنتهى للبناتاحيائيافنان زياد شحاذه حسين95672121422014004

كلية الطب/جامعة ديالى591.0098.50اعدادية االنام للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم احمد95682121422045008

كلية الطب/جامعة ديالى591.0098.50اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة صالح امين رحيم95692121422085190

كلية الطب/جامعة ديالى591.0098.50اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيساره احمد علوان حمادي95702121422098025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى486.0081.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيدموع حسين مهدي هاشم95711521522006009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينبأ باسم ناصر مساعد95721321522040074

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيمالك فريد جاسم حسن95731021522024013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد حسين عبد االمير علي95742521511009059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى483.0080.50ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيرؤيا صالح حسن مصطفى95751321522039012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية ام القرى للبناتتطبيقينور صالح حميد عناد95761421522015074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل احمد محمود95772121511012034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيايمن سعود صخي جار هللا95782221511048005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى441.0073.50اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسام ليث محمد فوزي95791021511029015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي عمر جسام حسن95802121511003027

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحسين فالح حسن حافظ95812821517004008

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر نعمه حزام شمشير95822821517004013

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد غياض دفتر عوده95831621511055188

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيمنار ماهر احمد عاصي95841321522006025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى519.0086.50ثانوية الشجعان للبنيناحيائيكامل ثامر زامل سلمان95852621411046017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى469.0078.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيعمار جمعة عزيز شفلح95861221511005021

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى527.0087.83اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمرتضى شهاب احمد خزعل95872121411024025

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0084.33ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيحامد شاكر سلمان محمد95882021411027005
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قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى450.0075.00الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيدينا علي سلطان حاجم95891421522030011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى499.2083.20ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيتبارك قاسم يحيى حمود95902121422007010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى484.0080.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين ماجد سلمان جاسم95912121411014046

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعباس عبد السالم محسن لفته95922621511012012

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيكاظم محمد سعيد محسن ثامر95931621517005015

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى379.0063.17اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيابو الحسن سالم متعب حسن95941021511017003

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمحمود علي احسان صبيح95951021511033039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى524.0087.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي محمد علي عبد الحميد95962121411005096

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى493.0082.17ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمجتبى سامي عبد الكريم ضهد95971621513027058

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى493.0082.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحيدر خالد عبد علي غيدان95982121411014057

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0085.83اعدادية بابل للبناتاحيائياالء راشد حسين ثجيل95992121422051006

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0083.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد القادر فرج96002121422058058

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0083.00ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحسن عبد الرسول طالب غني96012121417011009

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتقى احمد ابراهيم تايه96022121422009052

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0082.50اعدادية طوبى للبنينتطبيقيغضنفر حسين علي عباس96032121511076044

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0082.00ثانوية الجبل للبنيناحيائيمحمد باسم قاسم بابير96042121411035032

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0080.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيسبأ محمد سلمان رميض96052121422036051

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0079.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيهاجر كريم حميد بشارة96062121422046121

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمينا احمد سعدون رشيد96072121422050195

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0078.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور نامق عدنان خليل96082121422048145

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية خانقين للبنيناحيائيعالء عماد رشيد سلمان96092121411011066

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرنا حيدر عباس محمد96102121422009071

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة عادل كاظم حمود96111321422048053

كلية العلوم/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور علي حميد عباس96122121422008135

كلية العلوم/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية ديالى للبنيناحيائيهمام حمد وسمي زيدان96132121411012188

كلية العلوم/جامعة ديالى458.0076.33ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيصفا سعد احمد عبد هللا96142121422074072

كلية العلوم/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور صديق حميد مجيد96152121422003108

كلية العلوم/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيحيدر محمد ارحيم علوان96162121411075031

كلية العلوم/جامعة ديالى455.0075.83اعدادية المنارة للبناتاحيائينبأ زهير شكر محمود96172121422018064

كلية العلوم/جامعة ديالى453.0075.50ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزينب جاسم لطيف مجيد96182121422084026

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0075.00ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيطيبه جاسم سلطان مهدي96192121427034009

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0075.00ثانوية الطائف للبناتاحيائيناديه رحمن حمادي علوان96202121422070069

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية االنام للبناتاحيائيذكرى رائد حسن حسين96212121422045020

كلية العلوم/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء عالء محسن حافظ96221321422033023
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كلية العلوم/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية القدس للبناتاحيائيقدس صدام سلمان جار هللا96232121422021069

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيعال فاضل عباس كاظم96242621422019058

كلية العلوم/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائينبأ صالح محمد سرحان96252121422016107

كلية العلوم/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائياسراء فريد عطوان حسن96262121422057006

كلية العلوم/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيخباب عماد احمد كركوز96272121411029034

كلية العلوم/جامعة ديالى444.0074.00ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيبكر الصديق سعد احمد محمد96282121411086006

كلية العلوم/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياالء شاكر حمود سلمان96292121422008006

كلية العلوم/جامعة ديالى439.0073.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى مسرور محمد حسين96302121422009131

كلية العلوم/جامعة ديالى439.0073.17ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمرتجى باسم محمد سلمان96312121411048041

كلية العلوم/جامعة ديالى438.0073.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمحمد قاسم خلف هادي96322621411043100

كلية العلوم/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمؤمل حسين سوري فهد96331421511039094

كلية العلوم/جامعة ديالى437.0072.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين محمد جدوع حسين96342121411014047

كلية العلوم/جامعة ديالى430.0071.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتتطبيقيتبارك حسام ثائر نوري96352121522010012

كلية العلوم/جامعة ديالى416.0069.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين عبد سعود حسين96362121511014025

كلية العلوم/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيعبدالقادر محمد عباس ابراهيم96372121511018009

كلية العلوم/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية طوبى للبنينتطبيقياحمد رشيد مجيد عباس96382121511076005

كلية العلوم/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية طوبى للبنينتطبيقيمحمد هاشم وادي هيالن96392121511076051

كلية العلوم/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين سلمان مولي بطي96402821511021033

كلية العلوم/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحيدر عباس خضير فياض96412221511021006

كلية العلوم/جامعة ديالى377.0062.83اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعلي ابراهيم اسماعيل بحاوي96422121511075029

كلية العلوم/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيمصطفى علي محمد عباس96432121511075040

كلية العلوم/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيساره حسن صالح عبد96442121522050020

كلية العلوم/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيحيدر مسلم بندر علي96452121511072007

كلية العلوم/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية العلوم للبنينتطبيقيسجاد محمد صبار سلمان96461321511036011

كلية العلوم/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمصطفى ماجد عطيه خلف96472121511012055

كلية العلوم/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيحسين صباح كامل حسون96482621511023024

كلية العلوم/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيزياد محمد جاسم حمد96492121511075014

كلية العلوم/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر مؤيد جواد كاظم9650212051004017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0077.50ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي زهير علوان حسين96512121211040013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيادهم احمد ابراهيم احمد96522121411059018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى448.0074.67ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيابتسام سعيد شالل صاحب96532121426003051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى446.0074.33ثانوية الوطن للبنينادبيعلي احمد علي حسين96542121211070019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية المنارة للبناتادبياالء احمد فاضل جسام96552121222018003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبياسراء سالم فاضل محمد96562121222009001
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية المغيرة للبنينادبيعمر عامر مهدي صالح96572121211048018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد عبد هللا صبحي ابراهيم96582121211024035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى440.0073.33اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد عبد المطلب فليح حسن96592121211012071

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى440.0073.33اعدادية شورش للبنينادبيمحمد داود محمد الياس96602121211067050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى439.0073.17ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيرضوان جابر حسب هللا علوان96612121211006013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى438.0073.00ثانوية الزهور للبناتادبيايه جاسم علي خضير96622121222024003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية الرواد للبنينادبيساجد نزار كاظم خلف96632121211068042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية الرواد للبنينادبيعلي امير كريم محمد96642121211068076

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية عائىشة للبناتادبيعائشة حازم محمد هالل96652121222012023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى437.0072.83ثانوية االحسان المختلطةادبيحيدر فالح عبد المحسن كاظم96662121217068003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى436.0072.67اعدادية ام حبيبة للبناتادبيتارا عمر جهاد مجيد96672121222032011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية المقدادية للبناتادبيرشا عباس عبد الواحد عباس96682121222050029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية بلدروز للبنينادبيمرتضى رياض حسين سلمان96692121211007048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية المواسم المسائية للبناتادبيرواء هادي علوان حسين96702121226007018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى432.0072.00ثانوية االغراس للبناتادبيفاطمة اياد كاظم محمد96712121222094017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك فاضل عباس رضا مشهدي96722121222013008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى432.0072.00اعدادية ابن الرومية للبنينادبيحميد مهدي صالح رحمان96732121211036007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى428.0071.33اعدادية اسد هللا للبنينادبيحمزة اسامة عبد الستار حمودي96742121211017011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا عبد الجبار يوسف صالح96752121211037066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي قاسم محمد كريم96762121211038013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية الرواد للبنينادبييوسف قحطان عدنان ثامر96772121211068141

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية دمشق للبنينادبيعلي كنعان محمود يحيى96782121211045017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية المعارف للبنينادبيبراء يونس لطيف داود96792121211005007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى426.0071.00ثانوية المغيرة للبنينادبيعمر عامر طعمة دهش96802121211048017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية لقمان الحكيم للبنينادبياحمد عبدالحكيم ياسين وهيب96812121211086002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية الوطن للبنينادبيعبد المؤمن عماد صكبان صالح96822121211070017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية المعارف للبنينادبيعبد هللا حسام الدين حسين عبد الرزاق96832121211005020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية بيخال للبنينادبياحمد عمار طاهر خزعل96842121211065009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى423.0070.50الخارجياتادبيرؤى قاسم عباس توفيق96852121228050156

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسرى حافظ جاسم عباس96862121222032030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى423.0070.50ثانوية الحسام للبنينادبيعلي صكبان وحيد محمود96872121211063014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا لؤي متعب مجيد96882121211017027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية بني سعد للبنينادبيمؤمل نجاح كريم احمد96892121211008030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى422.0070.33اعدادية البراءة للبناتادبينور عبد الكريم جاسم محمد96902121222004041
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية الرواد للبنينادبيعلي السجاد سعدي فاضل علوان96912121211068075

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية الخيزران للبناتادبيماريا ابراهيم كاظم عزيز96922121222057057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية االديبة للبناتادبيفاطمة فراس مزاحم لطيف96932121222025019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية المستقبل الزاهر للبنينادبيحسام نبيل سعدون طه96942121211058009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية الوجيهية للبنينادبيعلي مهند عبد الكريم فليح96952121211029034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين عبد الخالق عبد هللا خماس96962121211037031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى417.0069.50ثانوية جمانة للبناتادبيتبارك محمد عدنان هاشم96972121222006005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى417.0069.50ثانوية مدينة السالم للبنينادبيسجاد يوسف حسن علي96982121211023011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية القلعة للبنينادبيعمر جاسم محمد حسين96992121211039031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية الصديقة للبناتادبيفاطمه حسين كريم جواد97002121222088013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيبارق سلمان احمد حسين97012121211010006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد مجيد ياسين عبيد97022121211037014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيفاطمه مهدي حسن خلف97032121522050027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد سعد جمال الدين عبد هللا97042121511012038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية النيل للبنينادبيوسام حمدان هراط عبود97052321211029067

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمحمد عدي غانم محمد97062121217025006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيمنتظر حميد محمد يعقوب97072121211031032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى408.0068.00ثانوية المهيمن المختلطةادبيجعفر عباس عبود راضي97082121217042003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى397.0066.17ثانوية الصادقات للبناتاحيائينور ماهر حامد كيطان97092121422096021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد الرحمن محمد نعمان اسماعيل97102121217047015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية الطائف للبناتادبيدنيا طارق حاتم عبد االمير97112121222070011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى371.0061.83ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبينوري حسن خزعل هادي97122121215005133

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية الفارابي للبنينادبيمنتظر قاسم عبود سبع97132121211025052

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى427.0071.17ثانوية الفوز للبناتاحيائيتبارك حسام حميد محمد97141321422023012

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيخديجه حمزه محسن صيهود97151321422035042

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى425.0070.83ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب جاسم محمد حسين97161321422034011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى418.0069.67ثانوية الخنساء للبناتاحيائيشهد محمد حمد عبد الحسين97172121422028024

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى416.5269.42ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء عباس ادريس خليل97182121422058027

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى414.0069.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيازل اكرم غالم محمد97191421424009002

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة عباس كاظم حبيب97202121422067073

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى411.0068.50ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمصطفى منتظر امين عبد الكريم97212121411016018

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى منعم ارزوقي عبد الوهاب97222121411060149

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى402.0067.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم عمر علي مصطفى97232121422032174

كلية الزراعة/جامعة ديالى415.0069.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسراء عادل ابراهيم مصطاف97242121422016004

546 من 286صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة ديالى359.0059.83ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرونق احمد زيدان خلف97252121422005052

كلية الزراعة/جامعة ديالى359.0059.83ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عبد العظيم حسن مهدي97262121515005038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى429.0071.50ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيمحمد قاسم حزام عويد97272121211031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى423.0070.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد الوهاب احمد عادل عبد الوهاب97282121211014040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمريم سعد فاضل عباس97292121222008052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية الصدرين للبنينادبيمحمد عماد عباس حسين97302121211053019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيوفاء رحيم حسن زيدان97312121226004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى398.0066.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى يعرب عبد االمير علي97322121211014084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي عباس فاضل محمد97332121211037077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى389.0064.83اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء ليث حسن كاظم97342121422027028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمريم عبد المطلب علي عبد97352121421016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى374.0062.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيصبا ضياء شكر محمود97362121422009126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية الفراقد للبناتاحيائينمارق محمد فرحان عاشور97372121422058073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية القدس للبناتاحيائيايالف عمر خليل محي97382121422021012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى371.0061.83ثانوية الروابي للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم علي يوسف97392121422056085

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيرانيه ربيع صالح مهدي97402121422098018

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى399.0066.50اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا مذري هندي97412121415009032

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى393.0065.50ثانوية السرمد للبناتاحيائيمنال صبحي حمدان حماده97422121422068059

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيوئام اياد جاسم محمد9743212042137160

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيحسين عماد سلمان علي97442121411031009

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب عدنان علي حسين97452121422076022

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيجاسم محمد نصيف جاسم97462121411001022

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى385.0064.17ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء طارق محمد عطيه97472121422070027

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمنتظر قاسم ناجي كاظم97482121411014171

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيصدام عبد الكريم محمود عبد97492121517011008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى448.0074.67ثانوية المروة للبناتاحيائيعذراء عامر جهاد خلف97502121422069027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى447.0074.50ثانوية الطائف للبناتاحيائيحوراء حسين كاظم ناصر97512121422070013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى446.0074.33اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور رياض نومان مظلوم97522121422011096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيليالي حسين شاكر محمد97532121422008119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى440.0073.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسماء علي احمد علي97542121422016010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى438.0073.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد المؤمن زومان عواد خلف97552121411037062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى434.0072.33اعدادية البينات للبناتاحيائيفاطمة حسن مجيد حميد97562121422027044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشهد رياض حسن علي97572121422047074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى433.0072.17ثانوية فاطمة للبناتاحيائيبثينه ابراهيم نوري امين97582121422016032
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى431.0071.83ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي حسن علي عبد الرضا97591421415009102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى424.0070.67ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرقية كريم جميل حمادي97602121422016060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى421.0070.17اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد اسماعيل احمد عبد97612121411007112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى420.0070.00ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيزينب علي حكمت عبد اللطيف97622121427078006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيسحر عثمان حسن سلوم97632121426007068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيعلي حكمت بدر مجيد97642121511030013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0074.17اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعبدالعزيز سعد عزيز محمود97652121211072026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية تدمر للبناتادبيزهراء محسن جدوع ياسين97662121222041011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0072.50اعدادية اويس القرنيادبيحسين ميثم عبدهللا محمد97672121211083015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى424.0070.67اعدادية اويس القرنيادبيكرار صالح مسرهد سلمان97682121211083031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء ياسين خضير عبوسي97692121222013016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى416.0069.33ثانوية الصفوة االهلية للبنينادبيحسام ابراهيم شنيف بنون97702121213004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية بني زيد المختلطةاحيائياستفتاء عبد الستار رحيم زيدان97712121427082001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى411.0068.50اعدادية اويس القرنيادبيصفاء مرتضى جبر جاسم97722121211083019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية الزمخشري المختلطةادبيشاكر حميد رشيد خضير97732121217025003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي حميد محمد ابراهيم97742121411014102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى407.0067.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيمريم حسين جميل نصيف97752121422055121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية العقبة المختلطةادبينور الهدى رعد قدوري خلف97762121227049008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى398.0066.33ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيزهراء دريد مجيد عبد97772121222074014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيابرار فالح حسن عباس97782121222043001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية فاطمة للبناتاحيائياالء سعد عبود رحيم97792121422016015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرقية عبد الكريم حسين خميس97802121422047043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى395.0065.83ثانوية السكري للبنيناحيائيعذراء هاني مجيد حسن97812121421043012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية الرواد للبنينادبيزين العابدين ردام ناشد ابراهيم9782212021077050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى391.0065.17ثانوية الريحانة للبناتادبيطيبه عماد ضاري سليمان97832121222081015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية طه حسين المختلطةادبيشهد عادل حسن علي97842121227074010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى386.0064.33ثانوية الصباح المختلطةادبيحسام حسين عبد هللا حسن97852121217043002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى385.0064.17ثانوية المغيرة للبنينادبيمصطفى راشد طعمة دهش97862121211048028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى وسام حيدر محمد97872121211068124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية طه حسين المختلطةادبيهمام عالء عزيز اسماعيل97882121217074013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية ثابت بن قرة للبنينادبيحسين محمد جعفر عبد97892121211031003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية جمانة للبناتادبيرسل احمد خضير جميل97902121222006008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية المنتهى للبناتادبيصفا هيثم شحاذه محمود97912121222014024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية البينات للبناتادبياالء محمد فؤاد خيري97922121222027002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى375.0062.50ثانوية فاطمة للبناتادبيسارة حسن عبد هللا هندي97932121222016015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى375.0062.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي احمد فواز جامل97942121211014043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيوسن جاسم محمد حميد97952121222065110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية العدنانية للبناتادبيقبس طه متعب صالح97962121222005030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية الطيبات للبناتادبيضفاف قحطان نواف كحيط97972121222085037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية التضامن للبنينادبياحمد فاضل عبد الواحد حسين97982121211019004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد غسان احمد خورشيد97992121211059069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى369.0061.50ثانوية طه حسين المختلطةادبيعائشه رافد كريم اسماعيل98002121227074011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى368.0061.33ثانوية الصباح المختلطةادبيماهر محمد عبد هللا حسن98012121217043005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى366.0061.00ثانوية جبل النور المختلطةادبيفاطمة عبد دعبل سليمان98022121227055009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر علي حسن عبد االمير98032121211068035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية الفاضالت للبناتادبيمريم حالوب حسين علي98042121222013030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين رافد صاحب جسام98052121211025015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية االنصاري للبنينادبيعبد اللطيف عبد الرزاق حميد عاكول98062121211071008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية الغد المشرق للبنينادبيخضر طالب لطيف ياس98072121211059031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571.0095.17ثانوية المهيمن المختلطةادبيسوسن عامر محمود سكران98082121227042003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0081.67ثانوية الصباح المختلطةادبيعلي باسم اسماعيل سلمان98092121217043004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0081.33ثانوية القلعة للبنينادبيحسين عبد هاشم حسن98102121211039014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0081.17ثانوية الشهيد محمد اللهيبي المختلطةادبيريام قاسم محمد الياس98112121227066005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0081.00ثانوية األمامة للبنينادبيعلي عقيل كاظم حسون98122121211073020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0080.50اعدادية تماضر للبناتادبيحوراء ساجد غيدان خلف98132121222002011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0080.17ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء جبار حسن امنيخي98141421222066015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0080.00اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد كريم عبد هللا فرمان98152121211008039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى479.0079.83ثانوية عائىشة للبناتادبيزهراء ادريس صالح عليوي98162121222012015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى475.0079.17اعدادية طوبى للبنينادبيياسر عمار طالب سكران98172121211076051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى475.0079.17ثانوية التوحيد المختلطةادبيامير عبد الواحد ابراهيم حسن98182121217035004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية العذراء للبناتادبيابرار منتظر عبد الودود عبد الكريم98192121222064001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية شورش للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم سمين98202121211067049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى471.0078.50ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيهاجر ياسين خضير عباس98212121227077001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى471.0078.50اعدادية المقدادية للبناتادبيحوراء ثاير مغير عطوان98222121222050019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470.0078.33ثانوية األمامة للبنينادبيمحمد بالسم ابراهيم جواد98232121211073025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية تماضر للبناتادبيزبيده وسام حسن شالوخ98242121222002029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى468.0078.00ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمة حكمت كاظم خضير98252121222024019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية الرواسي للبناتادبيزينب جاسم محمد حسين98262121222084010
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467.0077.83اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحوراء رياض جدوع حسن98272121222065023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية الحداثة للبناتادبياسيل علي مجيد محمد98282121222026002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية بابل للبناتادبيحنين عبد الستار فليح حسن98292121222051006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية التضامن للبنينادبيعثمان احمد سلمان علوان98302121211019015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة ضياء سامي مجيد98312121422048110

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى464.0077.33اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمظر موفق سعيد ناصر98322121211060071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية مندلي للبنينادبيبالل مناضل منهل طالك98332121211033003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين هيثم سلمان عبد هللا98341421211006024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى462.0077.00اعدادية النبوة للبناتادبيشفاء اسعد علي حسون98352121222055024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0076.83اعدادية الزهراء للبناتادبيايات عادل عدوان حمود98362121222048005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0076.67ثانوية الصباح للبناتادبيرسل يعقوب علي حبيب98372021222078013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0076.67اعدادية النبوة للبناتادبيهدى جعفر كاظم رضا98382121222055035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0076.50ثانوية العدنانية للبناتادبيريام صبحي روكان رشيد98392121222005014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى458.0076.33اعدادية البراءة للبناتادبيمريم حسن كاظم عبد98402121222004036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0076.17ثانوية الصباح للبناتادبينبأ يعقوب علي حبيب98412021222078034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0076.17اعدادية اويس القرنيادبيحبيب خليل سيدولي مهدي98422121211083010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0075.83ثانوية العقبة المختلطةادبيفاطمه سعد قدوري خلف98432121227049005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى453.0075.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيابتهال عباس كريم مجيد98442121222079001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى453.0075.50ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيسارة علي محمود داود98452121222071018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0075.00اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينزيهة وضاح بكر محمد98462121222065095

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينوره نصار نصيف جاسم98472121222008071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0074.67ثانوية القدر للبنينادبيمحي احمد عبد هللا عيسى98482121211078046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0074.67اعدادية شورش للبنينادبيمحمد عبد هللا محمد علي98492121211067051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيعائشة فؤاد مجيد ابراهيم98502121422085174

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيدموع حسن حاتم حسين98512121222043013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى405.0067.50ثانوية اليرموك للبناتادبيديانه شاكر محمود محمد98522121222035012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397.0066.17اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائياحمد جواد كاظم سالم98532121411041003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد جواد كاظم جواد98542121417028027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمالك صالح حسن نجم98552121422085223

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى391.0065.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينه خالد كريم محمود98562121422002068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيايالف هيثم غازي رشيد98572121422080004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى389.0064.83ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمروه عادل عدنان محمود98582121422074099

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية المنتهى للبناتاحيائيدعاء بهجت عبد الوهاب نجم98592121422014026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاجر عبد الجبار عبد الستار رشيد98602121422048146
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الراية المختلطةاحيائيدنيا حميد جاسم كودان98612121427002006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره ياسر حامد عبد الغفور98622121422048073

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى386.0064.33اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد رافد عاشور هادي98632121422049151

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى384.0064.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيهمام سعد هللا عواد عباس98642121411012189

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0063.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم رفيق هاشم احمد98652121422009165

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى383.0063.83ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء هاشم محمد عبد98662121422042026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية الحداثة للبناتادبيميعاد عدنان كرجي ضباب98672121222026027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية الرواسي للبناتاحيائيفاطمه قاسم عامر تركان98682121422084042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيهدى حسن عبد الهادي محي98692121426003047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيوسن حسب هللا عناد حزام98702121422079147

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينور الهدى صالح مهدي اغاجان98712121422074116

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ طالل مظفر مدلول98722121422050198

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمة حسين مريمر حميد98732121422009145

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى380.0063.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهناء صكبان مسرهد جاسم98742121422092104

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية دمشق للبنينادبيسجاد عباس حكمت علي98752121211045011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية اليرموك للبناتاحيائيشيرين احمد كريم عبد الجالل98762121422035056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى378.0063.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور علوان فليح حسن9877212042102148

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية الفارابي للبنينادبيمحمود سهيل نجم عبد98782121211025047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0062.83ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائيزينب اياد طه حسن98792121422072036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0062.67اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرقيه محمود بوري عبد98802121422050085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى374.0062.33ثانوية البيداء للبناتاحيائيمها احمد عصام محمد فخري98812121422052033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17ثانوية الذهب االسود للبناتاحيائياسراء حسين جواد مصلح98822121422072005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى373.0062.17اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيايناس احمد سلمان سالم98832121427030006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمؤمل عباس ناجي محمود98842121415004034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينورس قاسم عبد الكريم مهدي98852121422043062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى371.0061.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء حميد مجيد علوان98862121422050092

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيايالف كريم عبود حسين98872121427007003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد حميد حسين حميد98882121422053041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينورس أحمد يوسف بريسم98892121422029047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0061.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمة حسن عبد حسن98902121422005093

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى368.0061.33ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيريم حسن محمد خالف98912121426003023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياستبرق اسماعيل ضاري اسماعيل98922121422047001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0061.17ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسكينة محمد عبد الجليل هادي98932121422033041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزينب باسل عبد الكريم نافع98942121422008068
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحوراء ياسين ابراهيم حسن98952121422047032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية البينات للبناتاحيائيايات علي فؤاد خيري98962121422027004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى366.0061.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسارة سلمان شامار شائع98972121422003059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى365.0060.83اعدادية فدك للبناتادبيصفا مهدي جميل عيسى98982121222067021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيسجاد سعيد جاري عناد98992121415004020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى364.0060.67ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيايه محمد ابراهيم سالم99002121427083010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى362.0060.33ثانوية عائىشة للبناتادبيرقيه صاحب علي سعدون99012121222012014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ احمد عبد هللا جواد99022121422046110

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسن زيد فليح حسن99032121411033012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي حسن حسين سلمان99042121411005087

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى362.0060.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيوفاء محمود عويد خلف99052121422035093

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية المنارة للبناتاحيائيشهد اياد حميد عبد99062121422018044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0060.17ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيهديل عزت سحاب احمد99072121427007017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى361.0060.17اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد عالء احمد حسن99082121411005010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى360.0060.00اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيريام فايز اشريف هجي99092121426007070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية االقتدار للبناتادبيرنين اسماعيل ابراهيم احمد99102121222030019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمريم علي داخل محيسن99112121422011079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0073.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم شكر محمود رستم99122121422050182

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0073.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيشهد قاسم محمد كمر99132121427060017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0070.17ثانوية تل االسمر المختلطةادبيدعاء ياس محسن علي99142121227019007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0070.00اعدادية القوارير للبناتادبيفاطمه خليل محمد عبد99152721222015029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0070.00ثانوية العدنانية للبناتادبيمنار ياسر عبد هللا داود99162121222005035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419.0069.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيرقيه رعد حسن عبد هللا99172121222079008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0069.67ثانوية روناكي للبناتادبيسجى عمر حسين علي99183221222007007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى413.0068.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيفاطمة مهند عبد ساير99192121222009026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0068.67اعدادية المنارة للبناتادبيمياده اثير عبد علي99202121222018041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.0068.17ثانوية جمانة للبناتادبينور احمد صبيح قدوري99212121222006020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد حامد نجم عبد هللا99222121211037097

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية اويس القرنيادبيمحمد عماد حميد مهدي99232121211083035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية ليلى قاسم للبناتادبينور رشيد فهد عزيز99242121222086061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33ثانوية تدمر للبناتادبياية علي يونس محمد99252121222041004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى404.0067.33االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد برهان احمد خليل99262921211009002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية المنارة للبناتادبيجنات عمر خضير جبار99272121222018012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0067.00ثانوية جمانة للبناتادبيصفا عبد الخالق حسن محمد99282121222006014
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى401.0066.83ثانوية اليرموك للبناتادبيتبارك ياسين عبد الستار خورشيد99292121222035006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية ام حبيبة للبناتادبياية عفان جودر عبد اللطيف99302121222032006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية الهداية للبنينادبيعبد هللا ياس فاضل علي99312121211085009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية جبل النور المختلطةادبياماني عمر علي عودة99322121227055002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية االغراس للبناتادبيكوثر حميد حسين عليوي99332121222094021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية االعظمية للبناتادبيزينب علي حسين علي99341321222004054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى392.0065.33اعدادية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب اياد حمدان ياسين99352121222010024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية الخيزران للبناتادبيآسيا احمد شكر محمد99362121222057001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعمر عبد القادر محي صالح99372121211010052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيعمر نزهان محمد صالح99382121211074026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى388.0064.67ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء باسم سالم كاظم99392121222024006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية التحرير للبناتادبيزينب عماد عبد الستار خضير99402121222046013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى385.0064.17اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيفاطمه ليث غضبان يحيى99412121426007038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى368.0061.33اعدادية المقدادية للبناتادبيزينة فيصل ابراهيم فيصل99422121222050043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى364.0060.67اعدادية البراءة للبناتاحيائيساره حسن حاتم سعيد99432121422004070

كلية الطب/جامعة كربالء597.0099.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتقى علي عبد الجبار حميد99442721422055039

كلية الطب/جامعة كربالء597.0099.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرسل عامر كاظم حسون99452721422054093

كلية الطب/جامعة كربالء596.1299.35اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي محمد زهير علي99462721411028118

كلية الطب/جامعة كربالء596.0899.35ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد عبيد هاشم99472721411039038

كلية الطب/جامعة كربالء596.0099.33ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي مهدي99482721424006027

كلية الطب/جامعة كربالء595.6099.27ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم علي حسين رضا99492721422043080

كلية الطب/جامعة كربالء594.6899.11ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي غالب عبد الكريم عباس99502721411039054

كلية الطب/جامعة كربالء594.2899.05ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي ازهر حالوي عيسى99512721411039045

كلية الطب/جامعة كربالء594.2099.03ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيساره علي محمد مهدي عباس99522721422043050

كلية الطب/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك فالح حسن علي99532721422055034

كلية الطب/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين علوان عبد الرضا99542221411003171

كلية الطب/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمريم صالح عباس مجيد99552721422021111

كلية الطب/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمالك فاضل مجهول هادي99562721422035307

كلية الطب/جامعة كربالء594.0099.00ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيآيات حسين محمد علي شاهر99572721424003001

كلية الطب/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيسبأ توفيق هاشم مرزة99582321422046025

كلية الطب/جامعة كربالء594.0099.00اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهدى كون جاسم عباس99592721422003214

كلية الطب/جامعة كربالء593.9698.99ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد اياد جاسم عبد الحسين99602721411039071

كلية الطب/جامعة كربالء593.7298.95ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء صالح حسن هاشم99612321422077073

كلية الطب/جامعة كربالء593.6898.95ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبراق محمد حسين رضا99622721422043009
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كلية الطب/جامعة كربالء593.5698.93اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيازهر بسيم محمد رضا علي99632721411028019

كلية الطب/جامعة كربالء593.2098.87ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا انور محمد علي حميد99642721411039039

كلية الطب/جامعة كربالء593.2098.87ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحيدر ضياء صاحب حسن99652721411039030

كلية الطب/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى محمد عريان منيخر99662721422037322

كلية الطب/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا شاكر شكر محمود99672721411025123

كلية الطب/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب خضير جابر كاظم99682721422033167

كلية الطب/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية غزة للبناتاحيائيفرح اياد مهدي عاشور99692721422034129

كلية الطب/جامعة كربالء593.0098.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايمان محمد هاشم مجول99702721422054035

كلية الطب/جامعة كربالء592.8898.81ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيافنان اكرم علي حسين99712721422043005

كلية الطب/جامعة كربالء592.2098.70ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي ثامر حسين عبد علي99722721411039048

كلية الطب/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية اليرموك للبناتاحيائينبأ ضياء فاضل علي99732721422036156

كلية الطب/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير حيدر عبد الحسين صالح99742721422033217

كلية الطب/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسين جاسم99752721422003042

كلية الطب/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمنار حسن محمد عيسى99762721422021116

كلية الطب/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيأحمد عقيل حسن محسن99772721411034009

كلية الطب/جامعة كربالء592.0098.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر احمد نعمه شياع99782721413001011

كلية الطب/جامعة كربالء592.0098.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيسرمد سعدون محراث سعدون99792721411034102

كلية الطب/جامعة كربالء591.7298.62اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي خالد علي محمد99802721411028100

كلية الطب/جامعة كربالء591.2898.55اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي حيدر صاحي حسين99812721411028098

كلية الطب/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء طالب ابراهيم جاسم99822721422036070

كلية الطب/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم علي حبيب صافي99832221424044066

كلية الطب/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى صالح محمد مهدي مجيد99842721422033077

كلية الطب/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد زهير داود كاظم99852721411026161

كلية الطب/جامعة كربالء591.0098.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم حيدر محمد نعمه99862721422033282

كلية الطب/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية الحرائر للبناتاحيائيتبارك باسم ناصر عبيد99872721422027016

كلية الطب/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيميالد ياسين محمد عبيس99882321422007077

كلية الطب/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية االصالح المسائيةاحيائيادريس مرحب جابر عامر99892221415014002

كلية الطب/جامعة كربالء591.0098.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ علي عكار رجا99902621424007208

كلية الطب/جامعة كربالء590.9698.49ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيامير عبيس شريم مهيول99912721411039012

كلية الطب/جامعة كربالء590.8098.47اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد جياد مهدي عباس99922721411028009

كلية الطب/جامعة كربالء590.6498.44ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين باسم حميد مجيد99932721411039022

كلية الطب/جامعة كربالء590.5698.43اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتجى محمد رحيم سفيح99942721411028167

كلية الطب/جامعة كربالء590.4498.41اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عبد الحسين رزاق علي99952721411028111

كلية الطب/جامعة كربالء590.3698.39ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء فارس نعمه مجيد99962721422043063
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كلية الطب/جامعة كربالء590.1298.35اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد علي خلف مراد99972721411028015

كلية الطب/جامعة كربالء590.1298.35ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد عماد كريم كاظم99982721411039081

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.1298.02اعدادية اليرموك للبناتاحيائيالزهراء حبيب حمزه محسون99992721422036013

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم مضر عبداالمير حسين100002321422038104

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر علي جاسم محمد100012721411025078

كلية طب االسنان/جامعة كربالء587.6497.94ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياحمد اياد جبار عبيد100022721411039002

كلية طب االسنان/جامعة كربالء587.0097.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد جبار مطشر100032721422033150

كلية طب االسنان/جامعة كربالء587.0097.83اعدادية الفتح للبنيناحيائيعبد هللا ارحيم سلمان عريبي100042721411003070

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب ثائر خليل ابراهيم100052721422033162

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد صادق مهدي ذعذاع شعير100062721411029120

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيه عباس نوري ساجت100072721422037007

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيثريا عبدالكريم علي حسن100082321422038032

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبشائر زهير هادي ردام100092721422018031

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي عبد الرسول محمد امين100102721424006018

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيمريم ستار خشان عبد الحمزه100112721422008139

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب محمد مدلول حسين100122721422033178

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الحسن سعيد100132721422055078

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيفيء محمد جواد حمزه100142321422041169

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر حامد عبد االمير عباس100152721422033267

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيرسل حسن ياس خضير100162721422033100

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي محمد عبد العباس عبد االمير100172721411033119

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.3697.39ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا مرتضى محمد حسن مرتضى100182721411039041

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم مهند جواد حسين100192721422018185

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد فوزي فخري هادي100202721411025094

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغسق سامي حمد عليوي100212321422038086

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه عباس فضيح حسن100222721422003171

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسن علي عبد نور حسن100232721411045024

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيسرور احمد محمد باقر محمد حسين100242721424006022

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيريام محمد كاظم عبد الحسين100251221422024065

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.6897.28ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء حسين علوان مهدي100261221422028045

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.6897.28ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عبد االمير ناجي عباس100272721411039051

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.2497.21ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيفهد عماد محمد علي عبد الحسين100282721411039061

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه رحيم علوان راضي100292721422038025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0097.17اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء عقيل محمد عباس100302521422030058
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0097.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسين طه ياسين محمد100312721411025257

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0097.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتاره حسين ابراهيم محمد100322721422054049

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية األزل االهلية للبناتاحيائيرقيه علي عاتي عكاب100331221424007014

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيساره نعيم طاهر هاشم100342221424051084

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0097.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائينبأ الزهراء حيدر غفار محي100352721422007108

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0097.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيأمنه هادي صالح خضير100362721422038001

كلية طب االسنان/جامعة كربالء583.0097.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه هادي عبد زيد صباح100372721422007103

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0097.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيهيا محمد عبد الحسن تالي100382721422033349

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0097.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتهاني عالوي عبد الحسين سعدون100392721422035081

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0097.83اعدادية العقيلة للبناتاحيائيامنه ظاهر حسين علي100402721422048009

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0097.83اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء حسن ياسر رفيش100412721422055094

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0097.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات صخر يوسف هندي100422721422035034

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحوراء فاهم طاهر جاسم100432721422021024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى عباس مالك مطيلب100442721411026189

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد علي كاظم100452721422037254

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيشروق فيصل عباس علي100462721422015100

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن صالح هادي محسن100472721411034040

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عبير حميد رشيد100482721411032138

كلية الصيدلة/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيديار حسن سلمان فرهود100492721422039055

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمجتبى علي صالح هادي100502721411034191

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد كامل يوسف ابراهيم100512721411003057

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر حسين شمخي حمد100522721411026068

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيايالف محمود نعمه علي100532721422004011

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية السما للبناتاحيائيهبه سليم رضا عبود100542721422045163

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمسلم كريم حميد فرج100552521411001495

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50الخارجياتاحيائيهبة محمد مرتضى حسين100561221428050238

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيكرار طالب طابور عليوي100572721411027096

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عالء حسين صالح100582721422037128

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50ثانوية الصمود للبناتاحيائيجنه فراس فاضل حسن100591421422034008

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل وليد خالد عبد100601421411014112

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيريتاج خالد عبد زيد حمود100612721422033118

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح هاشم100622721422009068

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.2097.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر حسن ناصر حسين100632721411028187

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0897.35ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيطه حيدر مهدي شاكر100642321411058041
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0497.34ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبتول عبد الهادي سلمان عبد االكاظم100652721422043008

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد االمير جواد كاظم100662421413010031

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية المدائن للبناتاحيائيروز رياض سامي علي100672721422047044

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه عماد عبد الحسين موسى100682521424004358

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفاطمة بشير نوري جواد100691121422048063

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد سلمان100702521411041047

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنان سمير حديد عبد هللا100712621422026040

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الزهراء علي مراد امين100722421422022149

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم محمد طريخم100732521413013254

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الشافعية للبناتاحيائينور ماجد كاظم محنون100742421422017151

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزينب عدنان فندي عباس100751321422045021

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد السالم حمادي عبد100762521413024102

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه جميل محل نعمه100772521424014257

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير علي جياد خدام100782521424023070

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيشيماء ماهر كاظم مطر100792521424015087

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية النهروان المختلطةاحيائيعلي حسين شياله عويد100802321417011047

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد باسم محمد هاشم100812721411029109

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم وليد عبد الحسين مهدي100822721422054281

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية المدحتية للبناتاحيائيشيروان مهدي صالح كريم100832321422015105

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزهراء شاكر عبد الحسين صالح100842921422015021

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الكاظم حالوي100852621422018078

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء باقر كريم برهان100862521424022002

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد زيد خضير100872721422055171

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينه خالد عبد الكاظم موسى100882321422039133

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيآيات خضير عباس حداوي100892721422054026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء534.0089.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيامين وسام محمد علي رضا100902721511026015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء531.0088.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيشهالء منتظر كامل سرحان100912721522036039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء520.0086.67اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيريام ايمن مظهر عبد االمير100922721522055035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء515.7285.95اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي فائز محمد عمران100932721511028029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء515.0085.83اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم جعفر عبد الصمد عبد هللا100941321522001051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء528.0088.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقينعمه فاضل مهدي سالم100952721511026159

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء483.0080.50ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيحسن جاسم خليل عواد100962721511036016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقيعذراء محمود شاكر هاشم100971621522003022

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء450.0075.00ثانوية سيد الماء األهلية للبنينتطبيقياحمد علي وحودي عريبي100982721513008003
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قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء445.4874.25اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعباس عامر ناظم جابر100992721511028019

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيسجاد مشتاق طالب محمد10100162051012030

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيخالد احمد محسن حسن101012721511014023

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيفرقان عمار صالح مهدي101022721522034051

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء441.0073.50ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيقيس حامد عباس موسى101032721511036040

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمجتبى ضياء عبد الباري اجياد101042721511033125

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء504.0084.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعبد هللا عبد  االمير علي حطاب101052721411031070

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء580.2096.70ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب كامل شيحان عباس101062721422043046

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات حسين محمد نور101072721422055009

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء580.0096.67اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيغفران حيدر دفار محمد علي101082721426001289

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء572.0095.33اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب خميس صادق حسين101092721522034030

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء570.4495.07ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عباس امير معارز101102421411041067

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهدى مهدي كريم عبد الحسين101112721422036185

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء569.0094.83اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسن سالم صادق جاسم101122721511026024

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه محمد دوهان مراد101132721422034125

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره وميض خليل ابراهيم101142721422037184

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0094.67اعدادية المهيمن للبنيناحيائيصادق عامر شاكر محمود101152721411016065

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء567.3694.56ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيامير ثامر جواد كاظم101162721411039011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء566.0094.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسكينه احمد كريم حسن101172321422038078

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى ظافر محسن حسن101182721422033331

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء564.0094.00اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب رأفت طاهر حمادي101192721522055052

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية السدة للبنيناحيائيحيدر علي موسى كاظم101202321411016036

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0093.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحنين كاظم ياسر خليل101212721422054069

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء561.0093.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيشمس بشار سعد عبد الباقي101222421422047166

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء560.0493.34ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء غانم نجم عبد101232721422043037

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء557.0092.83ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد بدر صليبي101242221413040050

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء557.0092.83اعدادية السدة للبناتاحيائيساره حسن هادي حسين101252321422034047

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0092.67ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقينرجس جاسم محمد عباس101262521524011015

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.0092.00اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى عقيل يونس عسكر101272721511026137

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0093.67ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد ترتيب كاظم101282521513033033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء559.0093.17ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيسجاد عباس حسن عايز101292521511031011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء555.0092.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيغيث نديم عبد الرحيم عبد االمير101302521511009064

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0092.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر سعيد وعد هللا101312521511009072

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0092.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيجواد عادل كاظم رضا101321521511017014
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء551.0091.83اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيحسين علي حسن عبد عون101332521511008046

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد غانم كاظم زبون101341521511017038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء549.0091.50اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سمير وسمي ديوان101351221515003072

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0091.00ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيليث عناد هادي شاكر101362521515006027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0091.00ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي رياض عبد الحسين مهدي101372921513005026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0091.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد احمد ظاهر مهدي101381621511018114

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء545.0090.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيتيسير سالم عطوان زبون101392821511001025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء545.0090.83اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين مظفر صالح عوده101402721511025028

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0090.33اعدادية المسيب للبناتتطبيقيمنار خليل منصور خضير101412321522041032

كلية العلوم/جامعة كربالء529.0088.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيهناء علي حسين ناجي101422721422015178

كلية العلوم/جامعة كربالء524.0087.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء عبود كاظم سلطان101432721422003066

كلية العلوم/جامعة كربالء517.0086.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيعلياء محمد صدام راضي101442321424007009

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0083.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد هللا جاسم101452721422037252

كلية العلوم/جامعة كربالء496.0082.67اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء محمد جعفر محمد101461221422036046

كلية العلوم/جامعة كربالء492.0082.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد الحسن صباح فاضل عبد الرزاق101472721411029058

كلية العلوم/جامعة كربالء492.0082.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبأ عبد االمير حسين عبود101482721422048132

كلية العلوم/جامعة كربالء491.0081.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتقى رؤوف محمد مهدي101492721422038012

كلية العلوم/جامعة كربالء491.0081.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيهياف هاشم لعيبي شرهان101502721411027134

كلية العلوم/جامعة كربالء490.0081.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيهدى هادي لفته عباس101512721422008161

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0080.33اعدادية االطهار للبنيناحيائيحسين عباس مالك جبر101522221411032011

كلية العلوم/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب وليد عاجل خلف101532721422037179

كلية العلوم/جامعة كربالء477.0079.50اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء جالل حسن كاظم101542721422056049

كلية العلوم/جامعة كربالء477.0079.50ثانوية األغاريد للبناتاحيائيفاطمه عباس فضل محمد101552721422049012

كلية العلوم/جامعة كربالء473.0078.83اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد خليل منصور خضير101562321511009037

كلية العلوم/جامعة كربالء470.0078.33اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه حيدر جبار مكطوف101572721422034110

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير سعد رضا نعمه101582721422037214

كلية العلوم/جامعة كربالء451.0075.17ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمصطفى خلف كاظم سلي101592821511019083

كلية العلوم/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية الوقار للبنينتطبيقيعلي عدي حسون عبد101602721511044073

كلية العلوم/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد خضر حسين كاظم101612321511009036

كلية العلوم/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزينب كاظم جواد كاظم101622721526001082

كلية العلوم/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيهبه أحمد حسن عالوي101632721526001194

كلية العلوم/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيجمانه وليد فاخر عباس101642721522036013

كلية العلوم/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعالء حسن موسى مصطفى101652721511037042

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء565.0094.17ثانوية كميت للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عاصف محسن يحيى101662821422017035
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كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء555.0092.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيسرى علي ربيع مجول101672721422054183

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء553.0092.17ثانوية الرفل للبناتاحيائيورود مرتضى حبيب محمد101682721422017032

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء552.0092.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيرويدا احمد خطار سعد101692721422033116

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية الخالدات للبناتاحيائيمريم عدنان محمد حسين101702721422007105

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء548.0091.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور خالد غازي عباس101712721422035330

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء548.0091.33اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه سعد مهدي ابراهيم101722721422055169

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء548.0091.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين غالب هادي داود101732721411034062

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء543.0090.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه برير صاحب مهدي101742721422033235

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء540.0090.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه محمد عبد االمير زغير101752721422008129

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء534.0089.00ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس ذياب عبد101762721426002033

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء534.0089.00اعدادية البالغ للبنيناحيائيحيدر عبد الرحيم عبادي كشيش101772721411042044

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء534.0089.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد ثجيل نهار101782221413040083

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء533.0088.83اعدادية كربالء للبناتاحيائياروى قحطان نزار حميد101792721422033018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء533.0088.83اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاتن حسن عبد الزهره علي101802721422021083

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء532.0088.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفواطم عايد كاظم سودي101812721422054254

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء528.0088.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيابو الحسن علي عبد الزهره عبد الحسين101822521413030002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء528.0088.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيدعاء كاظم كريم مفتن101832221422006026

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء424.0070.67اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسين عبد العالي كصيل جابر101841621511033045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء516.0086.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء حسين حنظل محمود101851421422009050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء498.0083.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه حيدر باكيت منهل101862721422007095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائييعقوب عباس محمد يوسف عباس101872721411038129

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء433.0072.17ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيزهراء خلف جاسم محمد101882721424003013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء فاضل مراد عبيد101892721422003113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء431.0071.83االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيمريم صادق كاظم عليوي101902721424004027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء حامد محيسن عيدان101912721422015048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء427.0071.17ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقييحيى اياد جابر يحيى101922721511041058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء426.0071.00الخارجياتتطبيقيفاطمه صادق حميد حسيب101932621528050031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء423.0070.50اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن عبد االمير ثجيل عبد هللا101942721511035010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا مالك عبد الرزاق حسن101951621515013075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيهدى محمد كاظم عبد هللا101962721522039060

كلية القانون/جامعة كربالء465.0077.50ثانوية المستنصرية للبناتادبيفرح عبد الزهره كاظم عبد جاسم101972721222031058

كلية القانون/جامعة كربالء461.0076.83ثانوية المنار للبناتادبيرسل عامر عبد الكاظم يوسف101982721222001022

كلية القانون/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيباقر منير فالح عبد الواحد101992721511033029

كلية القانون/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الماء المعين للبنينادبيعبد هللا محمد ر ضا ناصر102002721211022027
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كلية القانون/جامعة كربالء459.0076.50ثانوية حمورابي للبنينادبيمصطفى امين حسين عبد102012721211012018

كلية القانون/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الثبات للبنينادبيياسين عيسى عبد الكاظم عيسى102022721211011094

كلية القانون/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي خلف خضير صباح102032721211021034

كلية القانون/جامعة كربالء458.0076.33الخارجيونادبيهمام علي عبيس موسى102042721218001731

كلية القانون/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية الشهباء للبناتادبيهبه ميثم جاسم حمادي102052721222032048

كلية القانون/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء حسن شالكه كاظم102062721222025056

كلية القانون/جامعة كربالء455.0075.83الخارجياتادبيمنى احمد حميدي عجمي102072721228050445

كلية القانون/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية السما للبناتتطبيقيهدى علي عبد الحسين سعيد102082721522045049

كلية القانون/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية الماء المعين للبنينادبيمرتضى حيدر حمود رضا102092721211022050

كلية القانون/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينرجس سمير ياسر عطيه102102721222025150

كلية القانون/جامعة كربالء453.0075.50اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيكاظم رزاق محسن هداد102112721215004069

كلية القانون/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيسماح احمد عبيد محسن102122721222021041

كلية القانون/جامعة كربالء451.0075.17اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمصطفى احمد جويد عنيد102132721211023089

كلية القانون/جامعة كربالء450.0075.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبياركان فايز حمد كنعان102142721211021005

كلية القانون/جامعة كربالء449.0074.83ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء صالح عبد الكاظم حسن102152721222032028

كلية القانون/جامعة كربالء448.0074.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن توفيق حسن عبد علي102162721211015025

كلية القانون/جامعة كربالء447.0074.50اعدادية الياقوت للبنينادبييحيى محمد كحيوش حسن102172721211018120

كلية القانون/جامعة كربالء445.0074.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين عامر عزيز هدل102182721211005034

كلية القانون/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمهدي عباس ياسر خليل102192721211005169

كلية القانون/جامعة كربالء443.0073.83ثانوية براثا للبناتادبيفاتن محمد سلمان مردان102202721222057073

كلية القانون/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية الثبات للبنينادبيسجاد توفيق نعمه توفيق102212721211011033

كلية القانون/جامعة كربالء443.0073.83اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمرتضى عماد هاشم محمد102222721211020099

كلية القانون/جامعة كربالء440.0073.33اعدادية الخالدات للبناتادبيبلقيس علي جاسم حسن102232721222007013

كلية القانون/جامعة كربالء439.0073.17ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيسيف حسين شاكر محمد102242721211009020

كلية القانون/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيقاسم احمد قاسم جعفر102252721211023060

كلية القانون/جامعة كربالء437.0072.83ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه حسن هادي ناجي102262721222030052

كلية القانون/جامعة كربالء436.0072.67ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمرتضى سمير يعقوب يوسف102272721211009044

كلية القانون/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمرتضى علي عطيه جوده102282721211005149

كلية القانون/جامعة كربالء435.0072.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسنين ظاهر محمد طاهر102292721211015033

كلية القانون/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد احمد عطيه عبيد102302721215001065

كلية القانون/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياسراء عالوي عبد الرزاق عنبار102312721222003001

كلية القانون/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء حازم عبد علي هاشم102322721222007026

كلية القانون/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي ضياء عبد الرزاق عبد الرضا102332721211015118

كلية القانون/جامعة كربالء433.0072.17الخارجياتادبينور الهدى حيدر كاظم تعبان102342721228050488
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كلية القانون/جامعة كربالء432.0072.00ثانوية المنار للبناتادبيرقيه شاكر حمود كاظم102352721222001025

كلية القانون/جامعة كربالء429.0071.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمرتضى عبد الكاظم محمد بديري102362721211021058

كلية القانون/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية المكاسب للبنينادبيامير انور صباح باقر102372721211001006

كلية القانون/جامعة كربالء428.0071.33الخارجيونادبيمصطفى عباس منصور مشكور102382721218001670

كلية القانون/جامعة كربالء427.0071.17ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي جبار زغير عبيد102392721217001015

كلية القانون/جامعة كربالء426.0071.00ثانوية براثا للبناتادبيخديجه روؤف علي عبد الحسن102402721222057033

كلية القانون/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي هاشم عبد الحسين عبد الرسول102412721211020066

كلية القانون/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية الرجيبة للبنينادبيمحمد منصور ضيغم حسين102422721211007064

كلية التمريض/جامعة كربالء559.0093.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات علي هاشم جدوع102432721422033033

كلية التمريض/جامعة كربالء558.0093.00اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمهند احسان كاظم سلومي102442721411001060

كلية التمريض/جامعة كربالء558.0093.00ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكرار محمد احمد خليفه102452721411045087

كلية التمريض/جامعة كربالء557.0092.83اعدادية غزة للبناتاحيائيآيه ابراهيم خليل ابراهيم102462721422034006

كلية التمريض/جامعة كربالء554.0092.33مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيديار نبراس كامل فليح102473021427035004

كلية التمريض/جامعة كربالء554.0092.33اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه محمد عليوي ناصر102482721422010086

كلية التمريض/جامعة كربالء553.0092.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء حسن عالوي كاظم102492721422007042

كلية التمريض/جامعة كربالء553.0092.17ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمه عادل محمد كاظم102502721422027072

كلية التمريض/جامعة كربالء553.0092.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيفاطمه موسى كريد زغير102512721422008130

كلية التمريض/جامعة كربالء552.0092.00اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسرى حسين مردان عبيد102522721422039125

كلية التمريض/جامعة كربالء551.0091.83اعدادية السدة للبناتاحيائيهجران مهدي كاظم حسن102532321422034078

كلية التمريض/جامعة كربالء551.0091.83ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن علي حسن102542721424005019

كلية التمريض/جامعة كربالء551.0091.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب عباس حسن عباس102552721422003126

كلية التمريض/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه جاسم هاشم جواد102562721422045114

كلية التمريض/جامعة كربالء547.0091.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمسار يوسف حسين رزاق102572721422054282

كلية التمريض/جامعة كربالء546.0091.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء بليغ فاضل محمد علي102582721422014054

كلية التمريض/جامعة كربالء545.0090.83ثانوية السهول المختلطةاحيائيحنان محمد مزهر سالم102592321427050009

كلية التمريض/جامعة كربالء544.0090.67ثانوية الوند للبناتاحيائيمروج هيثم محسن حسون102602721422019012

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء442.0073.67اعدادية البسملة للبناتاحيائيمنتهى حسن ضايف عبد هللا102612721422041182

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى احمد فيصل كاظم102622721411026186

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايه عبد الجبار مهدي قاسم102632721422055018

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عالوي سلمان علوان102642721422033070

كلية الزراعة/جامعة كربالء355.0059.17اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيحسين مازن علي محمد102652721511007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه ثامر جاسم حنون102662721522048033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء فالح حسن احمد102672721422054146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمرتضى عبد الرضا سلمان كريم102682721211021057
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيميساء ثامر كاظم حمادي102692721422018190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء399.0066.50اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس فرحان محبس محمد102701421211025049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء398.0066.33ثانوية الحرية للبناتادبينور سمير عبد الرزاق حسين102712721222024075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0066.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه اياد مهدي حسين102722721422033234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد عمران مردان مسير102732721211023077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسين هاني عبد راهي102742721411021034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبياحمد صاحب جابر سلمان102752721211021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء رحيم لعيبي صالح102762721422039091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد فراس رزاق عبود102772721211015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0063.83ثانوية العباس للبنينتطبيقيمرتضى ماجد نايف مجيد102782721511019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسماء احمد جبر مهوس102792721422003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعباس محمد حسين مياح102802721511033078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد جاسم عبد  الحر سلمان102812721211001069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء378.0063.00ثانوية المناسك  للبناتادبيفاطمه ستار حصن جواد102822721222026051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء378.0063.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسجاء عقيل باقر محمد102832721422035198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية الثبات للبنينادبيكريم محمد غاوي طالل102842721211011070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية الخالدات للبناتادبينبأ عالء حسين عبيد102852721222007046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد عيسى شاكر كريم102862721211020088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين وليد فاضل منصور102872721411038030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء377.0062.83اعدادية البسملة للبناتتطبيقياسيل سالم جميل بوهان102882721522041006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء376.0062.67اعدادية الوقار للبنينتطبيقيمرتضى فليح محمد جدعان102892721511044102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء373.0062.17اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسنين ميثاق محمد رضا هادي102902721211014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي عدنان حسين علي102911421211006058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي سرحان ذياب سرحان102922721211020057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيغيداء قاسم عبود عيسى10293272052069029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمهيمن عامر نعمه شدهان102942721211023104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.0061.50اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمنتظر سعد كاظم سعود102952721411033184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء368.0061.33إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد محمد حسين علي102961421211016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن داود سلمان مجذاب102972621211049028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيصادق جاسم نعمه عبد102982721211005068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء367.0061.17اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنيناحيائيصالح حسن فالح حسن102992721411035036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد سالم عبد الكريم سالم103002621211033052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايه عادل عواد جابر103012721422046022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء365.0060.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه حسين محمد علي103022721222025118
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية الحوراء للبناتادبيضحى مسلم امصيبه ابراهيم103032421222026033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء363.0060.50اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدر عباس فيصل فليح103042721211001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية الوثبة للبنينادبيمنتظر هادي محمد عباس103052721211006085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية الثبات للبنينادبيحسين حيدر عباس نجم103062721211011022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء362.0060.33ثانوية غادة كربالء للبناتادبيايات محمد رضا كاظم103072721222030007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء360.0060.00ثانوية الحرائر للبناتادبيخيرية حميد ابوحسين جبر103082721222027035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء360.0060.00اعدادية اليرموك للبناتاحيائيخديجة هاشم ايوب مصطفى103092721422036048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء360.0060.00ثانوية سيدار االهلية للبناتاحيائينور حسن اسماعيل جاسم103102921424007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء360.0060.00ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيعال عبد الحسين جبار عبد االمير103112721522038023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية غزة للبناتاحيائينور خالد رضا علوان103122721422034162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50ثانوية السلوى للبناتاحيائيزينه غانم محمد مانع103132721422016043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب قحطان علوان فواز103142721422018108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء460.0076.67ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيسجى علي عجمي حمزه103152721422012041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر ميثم وفي حسن103162721411032071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عبد االمير كاظم زريان103172721422054161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين احمد صادق كريم103182721422015025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء453.0075.50الخارجياتاحيائيزينب مهدي هادي فاضل103192721428050246

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء451.0075.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيبسمه صالح مهدي دويل103202721422041033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء449.0074.83اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد عريبي103212721422039159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء448.0074.67الخارجياتتطبيقيهديل صادق مطشر سوادي103222721528050156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء447.0074.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب عباس حاكم مزهر103232721422042024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء446.0074.33اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك نعمه عبد الحسن محمد103242721422003053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء حسن عزيز عبود103252721422025057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحوراء احمد عيسى علوان103262721422018053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء438.0073.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيهاجر غازي صالح هادي103272721422008156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء437.0072.83اعدادية النجاح للبناتاحيائيدعاء ابراهيم خليل عباس103282721422037080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء436.0072.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائينورس عبد الستار محسن عبد الحسن103292721422039216

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عمار صباح سلمان103302221422039177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينرجس هاشم حسين رضا103312721422020121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور ياس حسن كاظم103322721422048148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية الدواية للبنيناحيائيامين زغير كاطع كويز103332221411023003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرباب علي حسن محمد103341821422071034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء431.0071.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء احمد حسين محمد103352721422020048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم مهند عليوي جاسم103362721422033298
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء429.0071.50ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيتغريد جواد رمضان زعول103372321422063018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمه ناصر حسين فرهود103382721422056110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيلينا احمد عبيد راضي103392321422039192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء421.0070.17اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيايات حيدر يحيى ابراهيم103402721522036005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي جليل عبد الحر فرهود103412721511045031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء412.0068.67اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيزياد سامي ردام عبد ربه103422321517007005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء411.0068.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيشهد جواد شامي شندل103432721522036038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية المسيب للبناتتطبيقيفاطمة طالب خضير عبد علي103442321522041027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية العزة للبنينتطبيقيصادق قاسم عبد اليمه حنظل103452521511016015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية السرور للبناتتطبيقيزهراء محمد علي خضير103462721522006014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء400.0066.67ثانوية البيان للبنينتطبيقيكرار فهد سهر حسين103472721511040048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء400.0066.67اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي رحمن ريسان كهو103482221511019026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء398.0066.33اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيايات محمد جاسم عبد علي103492321522038004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء395.0065.83اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء عبد المطلب فاضل سدخان103502721522034025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد باسم مهدي علي103512721511011071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء388.0064.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي مالك كشاش سفيح103522221513041003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء452.0075.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمريم صباح عبد هادي103532721222025143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0074.50اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيدعاء صباح عبد المهدي كماش103542721222004017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0073.67ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيمحمد عجيل عباس عبود103552721215003061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0072.33ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيمريم مازن قاسم لفته103561621224011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0072.33اعدادية اليرموك للبناتاحيائيلمى حسن حميد حسين103572721422036143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب ثامر عبد الحسن جاسم103582321222016013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0071.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء طالب سعدون نمر103592721422007049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الخالدات للبناتادبيضحى ميثم طالب منسي103602721222007036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0071.00اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيامنه ناصر مراد خدام103612721222004006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء420.0070.00ثانوية الرقيم للبناتاحيائيهدى محسن ضيهود مهدي103622721422005062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء419.0069.83اعدادية الخالدات للبناتادبيزينب عادل ونيس حسن103632721222007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي عبد الهادي علي اجحالي103642721211008057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0069.67ثانوية الرقيم للبناتادبينبأ عبد الهادي كاظم جواد103652721222005023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية المنار للبناتادبيتبارك عماد عايد والي103662721222001016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء417.0069.50اعدادية الكوثر للبناتادبيياسمين خلف عبد علي حسين103672321222038038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء416.0069.33اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي محمد عبيد ادريس103682721211015125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء415.0069.17ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيجمانه اياد محمود حاجم103692721222028007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيمحمد ليث رحيم سلمان103702121511018017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0068.83ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيمصطفى لطيف نوري حسين103712721215003072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء411.0068.50اعدادية بغداد للبناتادبيحنين محمد عبد الحسين جواد103722721222014012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء411.0068.50ثانوية الحرية للبناتادبيمريم ماهر محمد علي كاظم103732721222024065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0067.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد نهاد كاظم عبد103742521211012253

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء405.0067.50اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين علوان10375272052088032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0067.33اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي حبيب ظاهر عباس103762721211021031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء403.0067.17ثانوية المجد للبنينادبيحسين ناظم شياع مطرود103772721211004009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء402.0067.00ثانوية المجد للبنينادبيمحمد رضا علي منصور103782721211004021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء397.0066.17ثانوية الرضوان للبناتادبيايناس حسن فاهم صيهود103792721222013004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0066.00اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد احسان علي احمد103802721511025088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه علي حسين عبد103812721222001059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء394.0065.67اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعبد هللا انور عبد الزهره حسن103822721211014034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيهاجر حسن علي محمد103832721226001099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء392.0065.33اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمة علي هادي علي103842721522036051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية زيد بن علي المختلطةادبياحمد كاظم يوسف عبد103852521217003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء390.0065.00اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيجاسم محمد حسين عباده103862721215004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0064.83اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب فالح حسن قاسم103872721222010038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمه قاسم محمد حمد103882721522036056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء386.0064.33ثانوية الشجعان للبنينادبيحيدر محسن محمد كاظم103892621211046032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء385.0064.17اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي فاضل عباس كاظم103902521217003027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء رافد رزاق عبد الحسين103912721222029028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمصطفى نعمه سوادي معين103922721211014050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء382.0063.67ثانوية الوثبة للبنينادبيحيدر عبد الكاظم عليوي بريسم103932721211006022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء381.0063.50الخارجياتادبينهى رحيم جلود جبير103942721228050485

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء380.0063.33ثانوية سيف الحق للبناتادبيتبارك طالب راضي جدوع103952721222012012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء380.0063.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرقيه علي محسن هادي103962721522040013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية الوند للبناتادبيمريم طاهر حميد جاسم103972721222019027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيزهراء جميل عبد كشمر103982721227002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية المجد للبنينادبيمحمد علي عبد الزهره حسن103992721211004022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء377.0062.83ثانوية المناسك  للبناتادبيحنين رسول نعمه كاظم104002721222026022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء375.0062.50الخارجياتادبيحنين فوزي حمزه مهدي104012721228050119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء374.0062.33ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء وحيد حسين وحيد104022721222027053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء373.0062.17ثانوية الرضوان للبناتادبيتبارك حسين علوهن سلبوح104032721222013009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية حمائم السالم للبناتادبيصفا علي صعصع عبد الرضا104042721222029039
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء371.0061.83ثانوية براثا للبناتادبيمشارق كريم خضير فارس104052721222057091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء371.0061.83ثانوية براثا للبناتادبيسكينه سامي عليوي علي هللا104062721222057056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء371.0061.83اعدادية الفجر المختلطةادبيحبيب نعمه هاشم سردي104072321217007018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء371.0061.83ثانوية البواسل للبنينادبييحيى قياد صالل عيال104082321211073013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء370.0061.67ثانوية الرضوان للبناتادبيرقيه ماجد رحيم عبيس104092721222013016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء370.0061.67اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعبد هللا مؤيد حمزه شعالن104102321211032024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء370.0061.67ثانوية الرضوان للبناتادبيصفا عباس علوان حسون104112721222013033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء369.0061.50ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه رافع عباس حسين104122721222030053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيايه رافع غالب عيدان104132721222004009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء366.0061.00ثانوية النيل للبنينادبييوسف حمزه عطيه عبد هللا104142321211029071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسن قاسم مخيف وحيد104152721211002010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء366.0061.00اعدادية المسيب للبناتادبيهدى حميد مرشد مريز104162321222041092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء364.0060.67ثانوية الدرعية للبنينادبيعباس طلب مهدي راضي104172321211053007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء362.0060.33ثانوية الحرية للبناتادبيفرقان محسن عليوي عبد هللا104182721222024057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء361.0060.17ثانوية المنار للبناتادبينور صباح عبد هللا شمخي104192721222001069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء531.0088.50ثانوية الرقيم للبناتادبيرقيه ميثم عباس محسن104202721222005012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0085.83ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمرتضى حيدر نعمه خضير104212721411045105

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0085.17اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمرتضى فاهم عبد لفته104222721411014051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0084.00ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمه نجاح علي سلمان104232721422027074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0083.00ثانوية الرفاه للبناتاحيائيكوثر كاظم حمزه جاسم104242721422044075

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0081.50ثانوية الوند للبناتادبيتبارك عباس كاظم ابراهيم104252721222019009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية المباهلة للبنينادبياحمد عبد الجبار صالح كاظم104262721211008003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0080.50ثانوية المنار للبناتادبيتبارك قاسم كاظم عبد هللا104272721222001017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية بغداد للبناتادبيزينب ابراهيم جليل عبد الوهاب104282721222014027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0080.50اعدادية السدة للبناتادبيزينب عبيد حسن حمود104292321222034028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0080.33ثانوية الشهباء للبناتادبيزينب مؤيد فؤاد حمزه104302721222032037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0080.17الخارجياتادبيحوراء صباح مهودي طاهر104312721228050129

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0079.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيفاطمه محمد كاظم عبود10432272052072052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0079.67اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحسين محمد جاسم خلف104332321211063027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0079.67ثانوية المناسك  للبناتادبيبنين احمد زاير طعمه104342721222026015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0079.50اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء حسين علي مطر104352721522034022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0079.33ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد عباس هليل راشد104362721211006070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0079.17ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي نجم عبد االمير جيثوم104372721217001019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0079.17اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد بله عريبي عبيد104382721211011075
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0079.00اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيوجدان سوادي مرشوش منسي104392721222003053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي احمد مجيد حسين104402721211015099

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية الكوثر للبناتادبيساره ناهض خضير عبد الواحد104412321222038015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0078.50ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيضحى حسن محمود باقي104422721226002023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0078.50ثانوية الرقيم للبناتادبيشهد علي محمد غركان104432721222005017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0078.50اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياستفتاء رحيم دنان رومي104442721222025007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0078.17ثانوية المنار للبناتادبيزينب عبد الحسين عبد االمير عبد الرسول104452721222001040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه عامر عبد الحسين خضير104462721222021049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيزهور حسين عبد الواحد حمزه104472721227002005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0078.00ثانوية مريم العذراء للبناتادبيكوثر حسين علوان دفار104482321222007041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467.0077.83ثانوية الغدير للبناتادبيبراق جاسم محمد ابراهيم104492321222055004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467.0077.83ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه ميثم عبد طابور104502721222001060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466.0077.67ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب صادق علي محمد104512721222030041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب علي خضير وهاب104522721222021036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء464.0077.33اعدادية الموفقية للبناتادبيهديل سعيد جبار ظاهر104532621222022068

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية العالمة الكليني للبنينادبيحسن هادي نعمه علوان104542321211063018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء463.0077.17اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمريم هاشم علي كريم104552721222020063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء463.0077.17االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد حسين عرمش حنوف104562921211009076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء462.0077.00ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيهبه عمار عبودي عباس104572721222022013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء462.0077.00ثانوية المجد للبنينادبيعلي يونس مقداد ناجي104582721211004016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء462.0077.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيكرار احمد شاكر جيثوم104592721217001020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية المسيب للبناتادبيايه عبيد كفاوي علوان104602321222041015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء461.0076.83اعدادية السدة للبناتادبيفاطمه جواد كاظم شاكر104612321222034039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء461.0076.83ثانوية المناسك  للبناتادبيزهراء مزهر كريم ياسر104622721222026040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67ثانوية شهداء مؤته للبناتادبينرجس سجاد ورد غالي104632721222028036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب جعفر عبد العباس جاسم104642721222010032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية القوارير للبناتادبيبنين قيس عبيد عنيزي104652721222015009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين فاضل104662621222013028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية المحاويل للبناتادبيعال حسين جاسم خلف104672321222039034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبياحمد محسن كطران كاظم104682721215004006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء459.0076.50اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمدعلي حاتم كريم باني104692921211004148

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458.0076.33ثانوية الحرائر للبناتادبيتبارك حامد مهدي حمدي104702721222027024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية المناسك  للبناتادبيميالد رشاد اياد احمد104712721222026055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية الرفل للبناتادبيفاطمه سمير هادي عبد104722721222017009
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية عمورية للبناتادبيزهراء عباس احمد جاسم104732721222023012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17اعدادية االسكندرية للبنينادبيمرتضى حميد وحيد عبد104742321211001060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0076.17ثانوية الروابي المسائية للبناتادبيرباب طالب كاظم اصالن104752721226002011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية السدة للبنينادبيمحمد حسن محمد عبد هللا104762321211016074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء456.0076.00اعدادية السدة للبناتادبياالء حيدر عطيه كاظم104772321222034003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب ميثم بخيت هاشم104782321222057015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية المسيب للبنينادبيحيدر فلح حسن حسين104792321211009034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83ثانوية الوند للبناتادبيبتول محمد خضير عبيد104802721222019005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتبارك ستار هادي هدام104812721222025027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية القوارير للبناتادبيبنين ستار خضير دخن104822721222015007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0075.67اعدادية المباهلة للبنينادبيازهر سجاد حسين ناصر104832721211008008

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0071.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيضحى محسن مهدي محمود104842721422038053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء359.0059.83اعدادية الغد األفضل للبنينادبينزار حيدر جبيتر فرحان104852721211014052

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء414.0069.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه ماجد فاهم كاظم104862721422054242

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0099.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمالك هيثم يوسف ناصح104872221422039340

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0099.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيبنين حسين رمضان كريم104882221424051018

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0099.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي صائب عيسى نادر104892221411027104

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0099.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد راشد هاشم جازع104902221411003265

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0099.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهبه هللا رائد كريمش صاحب104912221424022093

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0099.17ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمنيه فالح نعيم حطاب104922221424059040

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0099.17اعدادية السوق للبناتاحيائيآمنه عبد العظيم كاظم طاهر104932221422077003

كلية الطب/جامعة ذي قار595.0099.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن ناصر جبار104942221424007119

كلية الطب/جامعة ذي قار594.5299.09ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ ضياء خلف مران104952221424051158

كلية الطب/جامعة ذي قار594.2899.05ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم عادل عبد النبي عبد هللا104962221422001036

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمسار غسان طه حسين104972221424045223

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمنار علي جعفر علي104982221424063086

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيدعاء رعد كاظم جبر104992221424012053

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب فاروق ملك عسكر105002221424030059

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايمان عادل عبد ربه وريج105012221424030014

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي رضا علي غالب عمار105022221411019129

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم جعفر علي105032221422004114

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية التفوق للبنيناحيائييحيى خلف زوري جبار105042221411062241

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية اور للبناتاحيائياماني جبار كاظم محيسن105052221422040009

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيجمانة علي عبد كاظم105062221424008053
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كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينور جعفر جخيم ثامر105072221424043085

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمنار علي جبار خلف105082221424047092

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعبد هللا هنيهن حليو حنتوش105092221411020072

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيشكران عدنان كشيش عبود105102221424022058

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم غافل ورور105112221424022069

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيايات عبد الرحمن حمود مهاوش105122221424004008

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن كاظم اعبيد105132221424007118

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائييقين علي حسين غميس105142221422043171

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب كريم عبد ناصر105152221424001051

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد كاظم شياع كزار105162221411003285

كلية الطب/جامعة ذي قار593.9298.99اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد مرتضى حسن هاني105172221411033300

كلية الطب/جامعة ذي قار593.6898.95ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيساره عقيل صالح مهدي105182221424022053

كلية الطب/جامعة ذي قار593.2498.87ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي وسام علي رداد105192221411001040

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر كاطع ضاحي105202221424001016

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمه زين العابدين فهد يونس105212221424051123

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيموج حيدر علي والي105222221424007157

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية الحدباء للبناتاحيائيشكران حسن هادي صالح105232221422047141

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية االستبرق للبناتاحيائيوالء الحق سعد هاشم محمد105242221422083276

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيسجاد عباس فيصل خيون105252221413060051

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينور حمود حسين سلمان105262221424051167

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد مطر صبيح ناصر105272221411077010

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83ثانوية سامراء للبنيناحيائيحسين ناصر سبتي مهدي105282221411071005

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيابو الفضل جميل رزيج عليخ105292221411003002

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0098.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينرجس بشير جعيول ظاهر105302221422039361

كلية الطب/جامعة ذي قار592.8498.81ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيحوراء احسان حطحوط جبار105312221424001023

كلية الطب/جامعة ذي قار592.6898.78ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينور انيس علي فرج105322221422001042

كلية الطب/جامعة ذي قار592.3298.72ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي حسن طهماز حمد105332221413015017

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمقتدى كاظم موسى عيسى105342221413042037

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمسار رياض جابر منشد105352221424022083

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد علي حسين105362221413013113

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيفاطمه علي جنام احمد105372221427048020

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفاطمه باقر جعفر طاهر105382221424022065

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيمغفره جالل خضر جعين105392221424022084

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسراء طالب شعالن يسر105402221424045018
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كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد شاكر حسن105412221413004143

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67ثانوية الهدى للبناتاحيائيانعام حسين علي حيال105422221422033006

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0098.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيالمرتجى يوسف عواد جابر105432221411019017

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب نصير معن عبد105442221424063054

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر جبار راشد صالح105452221413015016

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيصفاء نايف جابر مزعل105462221424004081

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب اياد كاظم سعدون105472221424051073

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم علي جياد105482221424004051

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الجليل حمود105492221422061062

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء لطيف محسن شهد105502221422007055

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد باقر علي جبر هداد105512221411019170

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيرؤى اسامه نصيف جاسم105522221424022022

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيعتاب كريم مهدي حرموس105532221424056032

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ظاهر عبد حميد105542221424012079

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب علي كاظم زاير حسين105552221422039217

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي عامر عجيل معارج105562221411019132

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عباس خضير عبدهللا105572221422039210

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0097.67للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيالبتول عادل منصور عباس105582221422013007

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية الفهود للبنيناحيائيطاهر عبد القادر طاهر عليوي105592221411042047

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حازم تركي نجم105602221424010176

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعد طعيمه عبد هللا105612221424044056

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزهراء قابل محسن كاظم105622221425013011

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء خلدون غازي حاتم105632221424022033

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن سعد عبد شيال105642221413025019

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي نبيل خشين شاهين105652221413019027

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيطالب اكرم طالب حميد105662221411004197

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيآيه حيدر كاطع ضاحي105672221424001004

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الصمد حسن105682221413015026

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب نعيم جحيل105692221424044029

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيحنين جمال طعمه فرحان105702221424017046

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمنتظر كامل ايدام عكش105712221411026145

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0097.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس حازم حليحل جهاد105722221411033147

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0097.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيغدير صالح مهدي زغير105732221422013057

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد مزيعل ضيغم105742221424042019
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبناتاحيائيساره ماهر هاشم عفريت105752221424009012

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيطيبه عادل كاظم عبد105762221424051110

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0097.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء فاضل وحيد حسن105772221422013035

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب طارق ياسين عبد علي105782221422066116

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0097.83اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمؤيد حسن حسين رهيف105792221411038121

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية اور للبناتاحيائيآالء عبد الخضر جابر جراح105802221422040001

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيهدير عدنان عزاره هاشم105812221424022097

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيهبة ساجد خضير محيسن105822221424020138

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء حيدر عكله ثجيل105832221422040050

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيافنان ربيع محمد حسن جواد105842221424051005

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جاسب حموده مشكور105852221422041052

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الزهراء جواد كاظم جاسم105862221424035054

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية السوق للبناتاحيائيرغد محمد عنيد عليوي105872221422077069

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء رحيم جابر محمد105882221422016069

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء جواد مطير زغير105892221422083103

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه عبد الفتاح وفي جايد105902221422004320

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء عالوي عبد الحسين صيهود105912221422004238

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد قاسم جياد عزيز105922221411062200

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين داخل حسن105932221422004258

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين علي صياح دريفل105942221411031051

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين شدود معارج105952221411012266

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية النصر للبنيناحيائيمرتضى ساجد مكي صبر105962221411025104

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة باقر طاهر جعفر105972221422039277

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيحوراء علي حسين علي105982221422013016

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياالء صالح كاظم رهيف105992221424020009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن امين حبيب حنون106002221413019009

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب احمد علي حمود106012221424043047

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات فقدان عزيز فرج وناس106022221424008026

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية عشتار للبناتاحيائينور حسين علي فارس106032221422044106

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرمله عقيل مساعد عبد الحسن106042221422083090

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمنار علي راضي دوحي106052221424045228

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد هليل صافي106062221424047084

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق اسود ملوح106072221413041008

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حسين صبيح فالح106082221411062123
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار584.7697.46ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسن عماد عبد الشهيد علي106092221413009013

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار584.0497.34ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعبد هللا حيدر قنديل كاظم106102221411001024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار471.0078.50اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحسين علي جبار ضيول106112221511058017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار467.0077.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الخالق جري106121621511001135

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار446.0074.33اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحسين قاسم عوده مهدي106132221511002022

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار440.0073.33ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيزهراء مناف عامر فلفل106142221524059004

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار438.0073.00االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىتطبيقيعباس حسين عجيل فجر106152221513043003

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار437.0072.83اعدادية السالم للبنينتطبيقيحسين عبد هللا حسين ناصر106162221511015020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيدعاء عدنان عبد الحسين حبيب106172221424047023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار508.0084.67اعدادية النور للبناتاحيائيطيف علي رحيم حمدان106182221422042226

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار483.0080.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين حبيب مخور عبد الواحد106191621513071031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار481.0080.17ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمحمد مشتاق محمد حسين106201621513031020

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار577.0096.17للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيفاطمة صدام شبيب حسن106212221422013059

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0095.67ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيناصر الحسين احمد قاسم حسن106222721413008031

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار569.0094.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد جواد محسن عبود106232221411003010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0094.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن علي صدام جابر106242821411001023

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0094.67اعدادية النور للبناتاحيائيايات عمار محمد عوده106252221422042028

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0094.50ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهديل سامي عبد علي عبد الهادي106261421422039055

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0094.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيطيبة علي فريح حسان106272221422039255

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0094.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه محمد خليف حسوني106282221422011056

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0093.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين يوسف خلف106292221424001027

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0093.50اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب شهيد خشان فياض106302821422009079

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0093.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء ضيدان عبود ضاحي106312221424065018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0093.33للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيساره امجد عبد علي جبر106322221422013047

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0093.00للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيغفران ثامر بدن صالح106332221422013058

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0092.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عالء جاسم مهوس106342221411004277

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0092.83ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيتقى قصي خلف علي106352221522088013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0092.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيسجاد وليد حسن عيسى106361621511019081

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0092.00اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمصطفى ياسر ماجد عبد الرضا106372521511005027

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0091.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق جبار عبد الساده106382521511018040

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار548.0091.33ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقينور صباح فخري عطيه106392521515006036

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار547.0091.17اعدادية الشباب للبنينتطبيقيحمزه ستار رزاق شبوط106402221511031004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار544.0090.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيقاسم عبد االمير لطيف عبد الحسين106412621511005070

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار544.0090.67ثانوية بابل للبنينتطبيقيعلي ميثم كاظم هاشم106422321511056008
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قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0093.67اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم كريم حسين فجر106432221522031047

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0092.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعلي محمد مصطفى علي106442221517001025

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0092.67ثانوية الصمود للبنينتطبيقيحسين علي ليلو عبد106452221511010018

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0092.67ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيصباح كريم رسن حسوني106461621513089012

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0092.00ثانوية السالم للبنينتطبيقييوسف ثجيل صبار فرج106472821511004062

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0091.83اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيباقر ماجد ثجيل دعداع106482221511055006

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0091.67ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد ثائر حسن هادي106491621513049001

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0091.67اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيحسن سالم ريسان عجيل106502221511018003

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0091.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمجتبى خضير عباس أنعيمه106512221511019030

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0091.50ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيمالك غالب شاكر عبد الكريم106522221522083036

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0091.50اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيكاظم صالح فليح حسن106532521511035040

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار548.0091.33ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعمار باسم سبتي منشد106541621513004114

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار548.0091.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا ميثم ناصر عبد الكريم106551621511001146

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار547.0091.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد هادي كريم106561621511001136

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار547.0091.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيسجاد طالب عبد الحسين داغر106571621513071051

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار545.0090.83اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيرضا محمد علي عواد106582221511033028

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار544.0090.67االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعلي منذر كريم سعد106591621513025019

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار543.0090.50ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمهدي فاهم كامل كويم106601621515004057

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار542.0090.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيأحمد مرتضى عباس سعيد106612821511002001

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار541.0090.17ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن زوير جغيبل106621621511036015

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار541.0090.17ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزهراء فرحان عاجل عطيه106632221522009022

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار540.0090.00الخارجياتتطبيقيافراح حسن سلمان عذاب106642221528050008

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار540.0090.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم ميوه علك106651621513022053

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار540.0090.00ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيكرار حسون اليج جبر106662821511019057

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار540.0090.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي رائد فاضل عبد الكريم106671621511007064

كلية العلوم/جامعة ذي قار534.0089.00ثانوية الطاهر المستندة للبناتاحيائيزهراء حسين راهي مسيعد106682221422087012

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0088.83اعدادية الشطرة للبناتاحيائياسراء عبد الكريم جعفر عيسى106692221422046006

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0087.33ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعبير حامد عبد الرضا سمير106702221424024031

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد جواد كاظم106712221413025084

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0085.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء نجاح عطيه عبد الحسين106722221422039117

كلية العلوم/جامعة ذي قار505.0084.17المختلطة (ع)ثانوية شبل الحسين احيائيفاطمة فاضل عبدالنبي جبر106732221427031006

كلية العلوم/جامعة ذي قار504.0084.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الرحيم ذياب عيسى106742221424035047

كلية العلوم/جامعة ذي قار503.0083.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسارة علي حامد عبد106752221422039234

كلية العلوم/جامعة ذي قار503.0083.83ثانوية التضامن المختلطةتطبيقيعلي مجيد بعنون كاصد106762221517001024
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كلية العلوم/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسندس ميثم كاظم رزيج106772221422003063

كلية العلوم/جامعة ذي قار501.0083.50اعدادية تونس للبناتاحيائيالهام جاسم محمد ساهي106782221422007010

كلية العلوم/جامعة ذي قار500.0083.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء زهير محمد عبد الرضا106792221422039161

كلية العلوم/جامعة ذي قار500.0083.33اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعباس مطشر راضي حنون106802221511066005

كلية العلوم/جامعة ذي قار499.0083.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرباب أمين علي مليحم106812221422039125

كلية العلوم/جامعة ذي قار499.0083.17ثانوية الهدى للبناتاحيائيحوراء طالب عثمان صبر106822221422033026

كلية العلوم/جامعة ذي قار496.0082.67ثانوية التضامن المختلطةاحيائيزهراء جاسم حاتم طاهر106832221427001004

كلية العلوم/جامعة ذي قار494.0082.33ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم عقيل حامد لجالج106842221424004097

كلية العلوم/جامعة ذي قار490.0081.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائياسماء سالم شخير كطل106852221422047012

كلية العلوم/جامعة ذي قار490.0081.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء طالب شالش جازع106862221422083119

كلية العلوم/جامعة ذي قار482.0080.33اعدادية النور للبناتاحيائيمنار فالح حسن ناصر106872221422042272

كلية العلوم/جامعة ذي قار481.0080.17ثانوية بحار االنوار المختلطةاحيائيحوراء مجيد كريوش جبير106882221427026002

كلية العلوم/جامعة ذي قار480.0080.00اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء كاظم عليوي ثامر106892221422042089

كلية العلوم/جامعة ذي قار472.0078.67ثانوية الوالية للبناتتطبيقينبأ نائل حميد جبر106902221522066061

كلية العلوم/جامعة ذي قار458.0076.33اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعباس حسين محمد عناد106912221511011035

كلية العلوم/جامعة ذي قار455.0075.83ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيسارة هدوان منشد شامي106921621524060007

كلية العلوم/جامعة ذي قار454.0075.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين كامل عبد106932221511012039

كلية العلوم/جامعة ذي قار444.0074.00ثانوية الوالية للبناتتطبيقيسبأ نائل حميد جبر106942221522066044

كلية العلوم/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب محمد جاسم خضير106951621522094029

كلية العلوم/جامعة ذي قار430.0071.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيحمد زامل خليف عنبر106962221515007030

كلية العلوم/جامعة ذي قار414.0069.00ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيرياض محيسن جاسم محمد10697222051061013

كلية العلوم/جامعة ذي قار400.0066.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعقيل غالب بزاز لاير106981621513027041

كلية العلوم/جامعة ذي قار399.0066.50ثانوية الطاهر المستندة للبناتتطبيقيهدى حسن عواد وادي106992221522087010

كلية العلوم/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيحسين امير عويد صوين107002221511081015

كلية العلوم/جامعة ذي قار397.0066.17اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين علي حاجم حماس107012221511005015

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيشفاء عطيه كريم دبيلي107022221427058003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0081.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيايه عبد هللا جبر حسن107032221422016029

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار475.0079.17ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيصادق رحيم محمد سلمان107042221417047021

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار443.0073.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء كريم خضير ساجت107052221422013036

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار440.0073.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء جليل شبرم خليف107062221422002042

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار395.0065.83اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسين جبار حسين محمد107072221515013060

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار389.0064.83اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد مهدي107082221511048062

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار437.0072.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء علي عبد الكاظم جابر107092221422041039

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار433.0072.17ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمه رافع ناصر علوان107102221424042055
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قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمار حيدر هندي نعمه107112221411013072

كلية القانون/جامعة ذي قار470.0078.33اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمة حسين كاظم فنجان107122221422028136

كلية القانون/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم مسلم شريف حسين107132221422039333

كلية القانون/جامعة ذي قار426.0071.00ثانوية اريدو للبناتادبيكوثر ميثاق صالح علي107142221222032043

كلية القانون/جامعة ذي قار414.0069.00اعدادية الوركاء للبناتادبيبراء حازم جاسم علي107152221222043012

كلية التمريض/جامعة ذي قار567.0094.50اعدادية الشموخ للبناتاحيائيهدى قادر عزيز فيصل107162221422028187

كلية التمريض/جامعة ذي قار562.0093.67اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين رعد كاظم عاجل107172221411015033

كلية التمريض/جامعة ذي قار560.0093.33اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء محمود عبد الحسن عذيب107182221422042162

كلية التمريض/جامعة ذي قار559.0093.17اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد جمال فارس عداي107192221411077003

كلية التمريض/جامعة ذي قار557.0092.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي خماط نجم عبد هللا107202221413041035

كلية التمريض/جامعة ذي قار550.0091.67اعدادية السوق للبناتاحيائياسيل تحسين طالب حنوش107212221422077017

كلية التمريض/جامعة ذي قار550.0091.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايه حسين خويط غالي107222221424051013

كلية التمريض/جامعة ذي قار549.0091.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيبنين هيثم عزيز رشيد107232221422002016

كلية التمريض/جامعة ذي قار547.0091.17اعدادية السوق للبناتاحيائيتبارك غانم مريخ نفاوه107242221422077045

كلية التمريض/جامعة ذي قار546.0091.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين نزار هاشم محمد107252221422039084

كلية التمريض/جامعة ذي قار546.0091.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة عباس عجيمي مطر107262221422042239

كلية التمريض/جامعة ذي قار546.0091.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار مثنى سالم كاظم107272221422039347

كلية التمريض/جامعة ذي قار545.0090.83ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيهدير كشاش هداد شالش107282221424032047

كلية التمريض/جامعة ذي قار544.0090.67اعدادية الشيماء للبناتاحيائيامنه جاسب عباس حسين107292221422011008

كلية التمريض/جامعة ذي قار543.0090.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عبد الحسن محمد جاسم107302221422039212

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار386.0064.33ثانوية البدر المختلطةاحيائييقين سعيد فرحان سلمان107312221427006032

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار355.0059.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيسجى احمد كاظم عبد هللا107322221422066135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0078.17ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتادبيزهراء ضياء يوسف شبيب10733222022200003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمنار هيثم جاسم كاظم107342221422045082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار397.0066.17ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيابرار ستار جعفر علي107352221424038001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار397.0066.17اعدادية الشموخ للبناتاحيائينبأ عماد ناصر خلف107362221422028167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائياسيل جواد طاهر شبيب107372221422043005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيدعاء عبد الحمزه لطيف شالل107382221422016054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار373.0062.17اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعباس جواد كاظم غالي107392221511011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار370.0061.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينرجس عبد الرضا رزاق غازي107402221422010121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.0061.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيالنه واثق راضي كاظم107412221424008197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار367.0061.17ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيغدير رضا شريف علي107422221424061033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار365.0060.83اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقينبأ جواد جاسم ماضي107432221526002103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار363.0060.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسن عجيل107442221511009057
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0060.00ثانوية سما ذي قار للبناتادبيبراء راجي يونس معبيد107452221222088009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار487.0081.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب عبد الزهره صالح دخيل107462221422011041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار475.0079.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه منعثر مناحي عليوي107472221422011057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار474.0079.00اعدادية اور للبناتاحيائيزهراء عالء ناصر حسين107482221422040055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائينرجس جاسم محمد فياض107492221422011064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار468.0078.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغدير حسين طفيح مناحي107502221422073093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار467.0077.83ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى علي مهدي جخيم107512221413015032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار466.0077.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم هادي عبد الرزاق محمد107522221424020119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية اور للبناتاحيائيهاجر ابراهيم فليح صالح107532221422040127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار465.0077.50ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء يوسف صكبان بعنون107542221422033042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار464.0077.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينورالهدى كريم جخيور منصور107552221424063094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسراء احمد لعيبي عبد107562221422011003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيسجى ياسين عجيل حسين107572221422002083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار463.0077.17اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيحسين جخيور عبد الحسين فارس107582221511038017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيسارة وسام عبد النبي ياسين107592221422044055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار462.0077.00اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيهيفاء خشان حميد خفي107602221522031049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار461.0076.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحنين عبيد غانم مزهر107612221426002273

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار460.0076.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيشكران رياض كامل حميد107622221424004078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار460.0076.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهدى عبد الرضا تقي عاجل107632221422073132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار456.0076.00ثانوية الوالية للبناتاحيائينرجس احمد رزاق محمد107642221422066193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار450.0075.00اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ عبد الحسين علي حطيحط107652221422016155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار450.0075.00اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب كريم ثجيل خفيف107662221422045044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار450.0075.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد صبار نعمه107672221411004432

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار449.0074.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائياشراق خضير عباس حمد107682221424067002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار449.0074.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيغسق جالل عليوي حسن107692221422039268

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقينور الدين عبد الكاظم عبد الهادي ضافي107702221511034088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار433.0072.17اعدادية الهبة للبناتتطبيقيزهراء عباس عجيمي شويط107712221522018005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار431.0071.83اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينور الهدى رشاد شعالن عنبر107722221522006045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار429.0071.50اعدادية االصالح للبنينتطبيقيسالم شنين حسين علي107732221511016018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار426.0071.00ثانوية التضامن المختلطةتطبيقياسراء شعالن مهدي حمد107742221527001002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار422.0070.33ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيدعاء ميثاق جباري ورور107752221524063007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية تونس للبناتتطبيقييقين ماجد عوده عبد107762221522007028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار410.0068.33اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمسلم عقيل خماط عبيد107772221511013080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمجتبى حسين علي حسين107782221511002051
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0078.00اعدادية العقبة للبناتاحيائيجنان حافظ اكريم بجاي107792221422012018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0074.67اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيحوراء مشتاق كولي عبود107802221522006011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0074.50ثانوية المعارج االهلية للبناتتطبيقيزهراء زيدان خلف حميد107812221524017004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار430.0071.67ثانوية الفاطميات للبناتادبيفاطمة فالح حسن حاشوش107822221222023032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار426.0071.00اعدادية المختار للبنينادبيطالل فيصل قاسم جابر107832221211043059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار423.0070.50ثانوية العاديات للبناتادبيمنار اسعد يونس هويدي107842221222091029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفردوس حميد فيصل عكله107852221522049015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار419.0069.83اعدادية سكينة للبناتادبيحوراء علي محسن علي107862221222016012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار412.0068.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبينور علي حسين علي107872221224012009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار407.0067.83اعدادية سكينة للبناتادبيبنين حامد جابر ضاحي107882221222016011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية الفرات للبناتادبيفاطمه رياض ويطان جويد107892221222002030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار397.0066.17ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر زياره رمثان107902221524030011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار393.0065.50اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء حيدر ظاهر موسى107912221222035011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار392.0065.33ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمروه حسين خضر حسين107922221222041026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار392.0065.33اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء باسم نعيم بري107932221222055025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد صالح جحيل عبد الرضا107942221211007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار390.0065.00اعدادية النور للبناتادبيطيبه حسين شراد محمد107952221222042033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0064.83ثانوية الهالل المسائية للبنينادبيحميد حنطي مرداس عالج107962921215005008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار388.0064.67اعدادية الشموخ للبناتادبيرانيه احمد سعيد رديف107972221222028017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار383.0063.83اعدادية النهضة للبنينادبييوسف توفيق كريم عليوي107982221211045037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية الفيحاء للبناتادبيدعاء شوقي عبد الهادي عبد اللطيف107992221222010012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيايات علي قاسم حالوب108002221222010009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار377.0062.83ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيايه منير جليل حميد108012221222041006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسن شمران ياسر موزان108022221211007012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0085.33ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفرقان حسين عبد الساده جبر108032221424001080

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0085.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتقوى ثامر عباس طاهر108042221426002274

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0085.00ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمنتهى رياض حسين كلهام108052221424007156

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0084.83اعدادية سكينة للبناتادبيمريم احمد حسين كاطع108062221222016039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0083.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين انور طالب مسعد108072221411003061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0083.17اعدادية المدينة المنورة للبناتادبيبتول فائز رزاق عوده108082221222075007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0083.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران منصور جبار عبيد108092221422041112

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494.0082.33ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان صابر عسكر108102221413027037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0081.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيزهراء محمد مزهر موسى108112221224012003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0080.67ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيغفران فائق عبد صابر108122221524043018

546 من 318صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0079.33اعدادية النور للبناتادبيايمان علي جليل حسون108132221222042005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0078.17اعدادية المختار للبنينادبيجعفر عايد فليح راضي108142221211043016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0077.83اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد صدام جابر محيميد108152921211007114

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0077.83للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيصفا حسين شلش مهدي108162921222030010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0077.83اعدادية الكرامة للبناتادبيفدك عباس صكر عكله108172221222037031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0077.83ثانوية سما ذي قار للبناتادبيايمان سالم كريم سليمان108182221222088008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0077.83اعدادية النور للبناتادبيتبارك احمد حسين عبد الزهرة108192221222042008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0077.67اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء عباس ريسان ورور108202221222037017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية الكندي للبنينادبيباقر ابراهيم فليح صالح108212221211013008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0077.00ثانوية الوالية للبناتادبيشوق حسن خلف عبيد108222221222066021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار461.0076.83اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيرضا خيون هاشم راهي108232221211068043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار459.0076.50اعدادية الشيماء للبناتادبيوجدان حسن زغير حمود108242221222011034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار459.0076.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيأيات كريم عبد علي كاظم108252921222016003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0076.33ثانوية اريدو للبناتادبينبأ قادر حالوب نجم108262221222032037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0075.83ثانوية اريدو للبناتادبيزهراء عبد االمير عمران مناتي108272221222032014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0075.83اعدادية الكرامة للبناتادبيمالك ميثم عبد العالي هادي108282221222037038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0075.83اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر جاهل فيصل ساجت108292921211001050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0075.83اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء رافد حمود عبد108302221222055026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0075.83اعدادية البطحاء للبناتادبيشروق هيثم جاسم كاظم108312221222045054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0075.67ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي كريم عجمي ضباب108322921211006034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار453.0075.50اعدادية المختار للبنينادبيمحمد صادق أحمد خضير ناصر108332221211043114

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0075.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد هللا حمود حامد زباري108341621211081111

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0075.17اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمصطفى ناظم داجي حسن108352921211008073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0074.67اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيامير صادق ساجت جابر108362221211007007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0074.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب ابهر هادي محمد108372921222016074

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0074.50اعدادية الفيحاء للبناتادبيتكتم زهير حميد عبد هللا108382221222010011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0074.50اعدادية الناصرية للبناتادبيزينب زكي كاظم جبر108392221222035014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0074.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمحمد امين شمير حسوني108402321211002052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0074.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسيف كريم خضير حسين108411621211081083

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0073.83الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيثامر محمد بردان جابر108422921211002004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء غني جمعه يوسف108432221222022016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0073.67اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيخالد شهيد محمود مطلب108442921211008015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0073.33اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد تقي فاضل خيون ناصر108452221211013047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0073.33ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيصفا عبد اللطيف حميد جابر108462221227017008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0073.17اعدادية الكرامة للبناتادبياالء خلدون عبد الهادي عبيد108472221222037002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0072.83اعدادية بدرة للبنينادبيحسين علي جابر دوشان108482621211021012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0072.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن صاحب جبير حسين108492921211001024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0072.50اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عباس فاضل عبد هللا108502921211004100

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار461.0076.83ثانوية العاديات للبناتادبيزينب علي محمد راشد108512221222091017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار424.0070.67اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه علي مجيد صالح108522221422047175

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار419.0069.83ثانوية الشمم للبناتاحيائياطياف حميد ساهي حمود108532221422072006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار418.0069.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور جمعه استار اشغيني108542221424062070

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية تونس للبناتتطبيقيرشا طعمه عذافه شمران108552221522007009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار364.0060.67اعدادية تونس للبناتتطبيقينبا عباس شعالن منشد108562221522007024

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار357.0059.50ثانوية الوداد للبناتادبيدالل والي عطشان دوخي108572921222018011

كلية اآلداب/جامعة ذي قار399.0066.50اعدادية تونس للبناتاحيائيرقيه شاكر ساهي فليح108582221422007035

كلية اآلداب/جامعة ذي قار394.0065.67اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء قيصر عبد الصاحب فاضل108592221422030033

كلية اآلداب/جامعة ذي قار391.0065.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ زهير عبدالرضا علي108602221424045233

كلية اآلداب/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيهبه علي صالح عبد الهادي108612221522008023

كلية اآلداب/جامعة ذي قار378.0063.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك والي كويد خلف108622221422004067

كلية اآلداب/جامعة ذي قار358.0059.67اعدادية الشيماء للبناتادبيهنادي حامد صباح ياسر108632221222011033

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار412.0068.67ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيسهى حميد مطرب مصبح108642221424043066

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار404.0067.33ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب عدنان حمود داغر108652221422009061

كلية الطب/جامعة كركوك599.6099.93ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيجيهان مازن رفيق ولي108662021422017019

كلية الطب/جامعة كركوك597.0099.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم علي حسين108672021422022033

كلية الطب/جامعة كركوك694.0099.17اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيالياس فرياد خالد سعيد108682021411097025

كلية الطب/جامعة كركوك694.0099.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء عمر عبد الرحمن حسن108692021422093007

كلية الطب/جامعة كركوك694.0099.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيميهره عادل حميد قادر108702021422084149

كلية الطب/جامعة كركوك595.0099.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيرؤيا نبيل قادر عبد هللا108712021422018029

كلية الطب/جامعة كركوك594.4499.07ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهاجر خالد سعد الدين احمد108722021422017076

كلية الطب/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيرازان رزكار عبد هللا سعيد108732021422087067

كلية الطب/جامعة كركوك693.0099.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره ولي احمد ياخي108742021422087094

كلية الطب/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية االندلس للبناتاحيائيايمان حيدر هاشم جعفر108751821422079003

كلية الطب/جامعة كركوك594.0099.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه اردال احمد بهاء الدين108762021422032065

كلية الطب/جامعة كركوك594.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره كاوه خضر محمد علي108772021422042027

كلية الطب/جامعة كركوك593.8498.97ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشيرين حسين قارمان عبد الكريم108782021422017049

كلية الطب/جامعة كركوك692.0098.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسوما نيزام فاضل عبد العزيز108792021422094048

كلية الطب/جامعة كركوك692.0098.83ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى حسين هدايت عمر108802021422091034
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كلية الطب/جامعة كركوك692.0098.83ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد يوسف رستم احمد108812021415016125

كلية الطب/جامعة كركوك593.0098.83ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيجنه ينار قادر فاضل108822021422020017

كلية الطب/جامعة كركوك593.0098.83ثانوية موطلو للبناتاحيائيمريم محمد احمد محمد108832021422075038

كلية الطب/جامعة كركوك592.6098.77ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن زيد هاني حميد108842021413020016

كلية الطب/جامعة كركوك592.5698.76اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد برجس علي محمد108852021411001184

كلية الطب/جامعة كركوك592.4498.74ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيإيبك علي توفيق حبيب108862021422017003

كلية الطب/جامعة كركوك592.3698.73ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الناصر علي موسى108872021413020023

كلية الطب/جامعة كركوك691.0098.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيماريا محمد مشير محمود108882021422084145

كلية الطب/جامعة كركوك691.0098.67اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد محمد صابر ميرزا108892021411094005

كلية الطب/جامعة كركوك691.0098.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيسارا رزكار عبيد رحمن108902021422084094

كلية الطب/جامعة كركوك592.0498.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى سمير محمد صالح محمود108912021411001266

كلية الطب/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائينيلوفر باسل يوسف يونس108922021422019121

كلية الطب/جامعة كركوك592.0098.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى قيس غازي علي108932021411001248

كلية الطب/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد خميس حميد صالح108942021422010047

كلية الطب/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيكوثر وهبي شكور حسن108951821422022107

كلية الطب/جامعة كركوك592.0098.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم جنكيز ياسين محمد108962021422029044

كلية الطب/جامعة كركوك689.0098.50ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيسارا عماد جبار عمر108972021422111012

كلية الطب/جامعة كركوك690.0098.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيميالن مصطفى احمد محمد108982021422081026

كلية الطب/جامعة كركوك591.0098.50ثانوية الجمهورية للبناتاحيائينه وزين محمد نجم طه108992021422030053

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.6098.10ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب محمد قابل حسيب109002021422017035

كلية طب االسنان/جامعة كركوك686.0098.00دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيبايان سيروان مصطفى محمد109012021422121011

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.0098.00ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عثمان مصطفى جوامير109022021411055070

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.0098.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيافنان محمد مولود نعمت109032021422037012

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.9697.99ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينه ليث مسعود صالح109042021422017037

كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.0097.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو لطيف محمد امين عبد الكريم109052021422100050

كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.0097.83اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيروزا محمد توفيق عبد الرحمن109062021422084073

كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.0097.83اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف نوزاد نجيم داوود109072021411087150

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0097.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد محمد عثمان احمد109082021411001029

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0097.83ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد يشار زهدي مهدي109092021411040076

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0097.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي حاتم غائب سعيد109102021411003064

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0097.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيأفنان عبد الرزاق نعمت رؤوف109112021422019002

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0097.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيانور نبيل انور صالح109122021411001051

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.6897.78اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيالهام طارق محمد بكر109132021422008018

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.0097.67ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيساره اسو محمد سعيد قادر109142021424007006
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.1297.52ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي حسين علي حقويردي109152021411040048

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0097.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيآرام سردار احمد رحيم109162021411088008

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0097.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالفين عبد هللا محمد عبد هللا109172021422084133

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0097.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهناسه عبد االمير عبد هللا غيب هللا109182021422087169

كلية طب االسنان/جامعة كركوك584.9297.49اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور محمد نور الدين عز الدين109192021422008136

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0097.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان احمد جمال محمد109202021422099012

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0097.33اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا رزكار يابه علي109212021422087057

كلية طب االسنان/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيزهره كريم جاسم محمد109221821422022065

كلية طب االسنان/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية دجلة للبناتاحيائينور الهدى فاضل يوسف خماس109232021422010073

كلية طب االسنان/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمود سمير محمود عباس109242021411055080

كلية طب االسنان/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيساره كنعان صباح علي109252021424011012

كلية طب االسنان/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائياسامة ييلماز نور الدين عز الدين109262021413020009

كلية طب االسنان/جامعة كركوك583.8497.31ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد اسو صالح احمد109272021411040064

كلية الصيدلة/جامعة كركوك588.9298.15ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيصباح صفاء صباح ناصر109282021413020015

كلية الصيدلة/جامعة كركوك685.0097.83 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيمريم يحيى حسن محمد صالح109292021422094073

كلية الصيدلة/جامعة كركوك685.0097.83ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايه خليل تحسين كريم109302021426005046

كلية الصيدلة/جامعة كركوك587.0097.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيايه رياض عواد حمودي109312021422037020

كلية الصيدلة/جامعة كركوك587.0097.83ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيمحمد ايوب هاشم محمد109322021413002055

كلية الصيدلة/جامعة كركوك587.0097.83ثانوية موطلو للبناتاحيائينور حسين جعفر عريان109332021422075046

كلية الصيدلة/جامعة كركوك684.0097.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد لقمان خورشيد صالح109342021411089138

كلية الصيدلة/جامعة كركوك684.0097.67اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمصطفى خطاب عمر عثمان109352021411080051

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.0097.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهبة مصطفى عثمان جرو109362021422051082

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.0097.67ثانوية الحسينية للبنيناحيائيحارث طالب أحمد صالح109372021411032004

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.0097.67اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيريان خير الدين فتاح عيسى109382021411002023

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.0097.67اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد سالم حسن حميد109392121411021054

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.0097.67ثانوية النصر للبناتاحيائيدعاء جبار محمود شهاب109402021422035013

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0097.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار جالل فاتح احمد109412021422098083

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0097.50ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائينورا حسين جاسم كريم109422021422101015

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50اعدادية الوالء المختلطةاحيائيمحمد حسين جهاد روان109432121417039016

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد حمدي نجم علي109442021411005060

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيمالك طارق محمد عبد هللا109452021422015081

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيدالل احمد حاتم ظاهر109462021422015037

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائياسراء شاهين اكبر علي109472021422019012

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمينا سنان عدنان فتح هللا109482021422022047

546 من 322صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا عامر حمد حمادة109492021411039087

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيبارق عادي خلف علي109502021411046009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيئه سكاله علي كمال صمد109512021422038002

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايه حسين عبد الغفور محمد109522021422051020

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمراد توركيش محمد امين109532021411010026

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.4497.41ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا حاتم جسام محمد109542021411040040

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0097.33ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيكلينه نبيل جبار بيروز109552021422101013

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0097.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيأيمان سردار عثمان محمد109562021422084006

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0097.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيئيوه ت صبحي عزيز احمد109572021411087009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.0097.33اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيبسام شالل شكور سمين109582021411002017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائياسراء فاروق عبد القادر اسماعيل109592021422030007

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرجاء احمد علي محمد109602021422025019

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.0097.33ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيافنان عمار فوزي كمال109612021424003004

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.0097.33اعدادية الرواد للبنيناحيائيهاشم عدنان محمد سليمان109622021411021136

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.0097.33اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد كريم سعيد عزيز109632021411001214

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك454.0075.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد السالم احمد عبد هللا خلف109642021511005022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك447.0074.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق مصطفى رضا109651721511115018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيملك كريم هناوي شحاذة109662021522032035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك439.0073.17ثانوية السراج االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن جليل ابراهيم خورشيد109672021513013002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك437.0072.83االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيابي عمر محمود امين109681721511008006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك434.0072.33ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي اصغر ذنون محمد يونس خضر109692721511045029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحبيب رائد مطر عبد الرضا109701421511041010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية منوليا للبناتتطبيقينبأ ضيغم عدنان ياسين109712021522021021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك413.0068.83اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيلؤي سربن علي عباس10972202051048065

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك404.0067.33ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيصفاء الدين عصام صالح الدين قادر109732021513002011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك402.0067.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيباقر محمد خلف مالح109741621511001038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية االمين للبنينتطبيقيعمر جبار صالح سعيد109753121511003064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيياسين محمود ياسين طه109762021413002070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك423.0070.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد هاشم عواد109773121511003041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك413.0068.83اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيايسر خطاب عمر محمود10978202051022010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك549.0091.50ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيحسام جمعه حبيب عبود109792021517007006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك547.0091.17اعدادية المربد للبنينتطبيقيعلي حسين علي عليص109801921511056022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك547.0091.17ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيكولناز نجاه عبد هللا خلف109812021522030020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك546.0091.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد هللا قحطان محمود خلف109822021511009038
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك543.0090.50ثانوية ام البنين للنازحاتتطبيقياديان ناظم مهدي قدوري109832021522063001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك539.0089.83ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيارزو متين انور علي109842021522051004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك537.0089.50اعدادية نور العراق للبناتتطبيقينور كنعان حيدر عباس109852021522036032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك536.0089.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين انور فاضل جعفر109861621511001103

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0089.17ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد رضا صادق عبد109871621524064004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0089.17اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين علي مطشر سلمان109881521511010028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك534.0089.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد ميثم حميد جابر109891621511034146

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك534.0089.00اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحيدر احمد قاسم حسين109902221511039025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك534.0089.00ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد حميد حسين مكاوي109912221513023016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0088.83ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعلي خلف جبار محيسن109922221513023014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0088.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمؤمل خزعل جلوب لعيبي109932821511002090

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0088.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس عماد احمد وهم109942821511002059

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0088.83ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيمحمد باقر حليم محسن مطلك109951621517005016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك532.0088.67اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمريم صفاء صبيح عبد االمير109962721522048036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك530.0088.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد سليمان صابر سليمان109972021511001068

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك529.0088.17ثانوية العدالة للبنينتطبيقيعبد الباري صباح مسرهد مطلك109982121511042007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك529.0088.17ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي زهير عبد علي محمد109991621513040022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0088.00ثانوية عدن للبنينتطبيقيمصطفى صالح حسن عبد هللا110002021511055043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0088.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد رضا ماجد محمد حاتم110011621511058078

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك527.0087.83ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيكرار حيدر عبد الحمزة محمد110022321517056026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك527.0087.83ثانوية الكسائي للبنينتطبيقيمحمد حميد خريجان لواف110032221511073015

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0086.67ثانوية اصفية للبناتاحيائيغفران عواد احمد ابراهيم110041721422092020

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0086.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياسراء ثامر عبد الرحمان مهدي110052021422008010

كلية العلوم/جامعة كركوك510.0085.00اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيصالح هادي صالح مهدي110062021511003033

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0084.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيآيه فرهاد احمد حسين110072021422084010

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيافراح ابراهيم محمد موسى110082021422015006

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0084.17اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيبنين خالد عباس خضير110092021422008029

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0084.00ثانوية عائشة للبناتاحيائيثريا قاسم عريان خضر110101821422022033

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0084.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه يلماز عبد الرحيم شاكر110112021422018059

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0083.83 نيسان للبنات9ثانوية احيائينور جمال مسعود عبد هللا110122021422002029

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0083.67اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيمزده طالب جالل اسماعيل110132021422071016

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0083.50ثانوية حفصة للبناتاحيائيبنان نزار محمد بكر110142021422072004

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0083.33اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائينور خليل شريف عزيز110152021422106067

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0083.33اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد رومضان صابر حمد أمين110162021411097016
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كلية العلوم/جامعة كركوك500.0083.33ثانوية القلعة للبناتاحيائيمالك محمد خضر شكور110172021422005028

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0083.33اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيميناء ارسان سليمان صديق110182021426002121

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0083.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيحنان احمد عبد هللا حسن110192021422037027

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0083.00ثانوية حطين للبناتاحيائيجنه جمال عمر فتح هللا110202021422031031

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0083.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايمان حكيم سليم محمد110212021422042007

كلية العلوم/جامعة كركوك498.0083.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا تحسين عبد هللا صالح110222021411013052

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0082.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه حبيب محمد احمد110232021422087122

كلية العلوم/جامعة كركوك496.0082.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي محمد جميل جاسم محمد110242021411001142

كلية العلوم/جامعة كركوك577.0082.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين علي عبيد حمزه110252021422080058

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0082.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيضحى يشار لطيف عباس110262021422112056

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية حطين للبناتاحيائيرحمه رعد محمد احمد110272021422031042

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50ثانوية النصر للبناتاحيائيايالف محمد شهاب احمد110282021422035008

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0082.50اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمالك فرات خضير عباس110292021422024061

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيزينب فرهاد حسين ولي110302021422030025

كلية العلوم/جامعة كركوك575.0082.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيرينوار مجيد محمود محي الدين110312021411089067

كلية العلوم/جامعة كركوك493.0082.17اعدادية منوليا للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء نجم الدين عبد هللا عمر110322021522021015

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0082.00ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان زياد غفور فتاح110332021422104003

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية حطين للبناتاحيائيجنان محمود اسود زركان110342021422031029

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد سامان حسن خالد110352021411055064

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران عبد هللا صعب فياض110361921422014075

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيشيماء اكرم عزيز خضر110372021422037070

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية النصر للبناتاحيائيشنكول يشار عز الدين اسماعيل110382021422035036

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعماد عبد هللا عمر حميد110392021417004020

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67اعدادية منوليا للبناتاحيائيدنيز محمد صالح محي الدين110402021422021013

كلية العلوم/جامعة كركوك490.0081.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر توفيق سعيد110412021413027017

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0081.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيلنجه ناصح فاتح عبد هللا110422021422098122

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0081.50ثانوية كرميان للبناتاحيائيدلنيا جالل ابراهيم فالمرز110433221422001019

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0081.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهبه موفق عبيد سليمان110442021422024073

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0081.17ثانوية شفق للبناتاحيائيبتول ايدين قاسم مهدي110452021422043009

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0081.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيايوب فواز انور اسماعيل110462021411002016

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0081.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائياسراء ثامر عبد الرحمن محمد علي110472021422019010

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0080.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه خان ابراهيم احمد حسين110482021422038048

كلية العلوم/جامعة كركوك564.0080.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا ناظم عاصي كريم110492021422109029

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0080.50ثانوية الحريري للبناتاحيائيمالك ناظم حاضر احمد110502021422015085
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كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيساره نهاد علي حسين110512021422025031

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33ثانوية اليقظة للبناتاحيائينبأ جمال جالل سعيد110522021422032086

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33ثانوية الحريري للبناتاحيائينبأ ابراهيم اكبر حسين110532021422015090

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيآيه احسان محمد رشيد110542021422018002

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0080.33اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد مصطفى110551721411110053

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0080.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسيماء خليل حاجم هادي110562021422008082

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0079.83 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيزهراء محمد كريم يوسف110572021422039025

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0079.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي ايدن حسين علي110582021411013059

كلية العلوم/جامعة كركوك555.0079.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياسراء قاسم جميل قادر110592021422084011

كلية العلوم/جامعة كركوك554.0079.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيصالح احمد صالح غفور110602021411088074

كلية العلوم/جامعة كركوك554.0079.17دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيفالح حسن بكر قدوري110611821411125056

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الشرقية المسائيةاحيائياحمد مناع حمد لطيف110622021415007008

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمود عدنان محمود شكور110632021411015057

كلية العلوم/جامعة كركوك552.0078.83اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائياحمد نور الدين محمد علي حسين110642021411080009

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائياسماء احسان سعود وسمي110652021422032010

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0078.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيكارمه ند عزيز محمود مصطفى110662021411004027

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0078.67ثانوية الشهباء للبناتاحيائيانوار نوري ابراهيم عبد110672021422007018

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهاله هاني قادر مجيد110682021422029054

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية الفرات للنازحيناحيائيأيمن موالن بكر خورشيد110692021411073007

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى ارشد احسان قادر110702021422018053

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبيداء كثبان هشام خليل110712021422051024

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايه نجاتي محمد عبد الكريم110722021422019035

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33ثانوية العلم للبناتاحيائيرشا غازي عباس صالح110731821422011025

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه عادل جمعه محمد110742021422038050

كلية العلوم/جامعة كركوك546.0078.00ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيفرميسك حسين جمال علي110752021422091026

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم عطية عبد110762021413017002

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية البوجواري للبناتاحيائيرانيا رعد احمد محمد110771821422009008

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00اعدادية االمجاد للبنيناحيائيانس احمد يونس محمد110781721411026023

كلية العلوم/جامعة كركوك545.0077.83ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيصفيه فتاح عزيز محمد صالح110792021422108055

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0077.83ثانوية باغداكول للبناتاحيائينوال وسمي عبد هللا علي110802021422012030

كلية العلوم/جامعة كركوك541.0077.33ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيليديا عادل محمد نورى110812021422095073

كلية العلوم/جامعة كركوك541.0077.33دراسة كردية- الخارجيات احيائيزينب عماد محمد احمد110822021428550009

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابو بكر حسين شالل خليل110832021411001013

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيفرحان محمد خلف حسين110842021417014030
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كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيزينه محمود نزال عبد هللا110852021422026006

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0077.00ثانوية الشروق للبناتاحيائيسجى عماد عبد الكريم حسن110862021422047022

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية السالمة للبناتاحيائيدعاء فؤاد عواد محل110872021422052008

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0076.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف محمد احمد ظاهر110882021411039182

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيسوالف فالح حسن ابراهيم110892021422018050

كلية العلوم/جامعة كركوك459.0076.50اعدادية الشافعي للبنيناحيائيابراهيم توفيق ويس سلطان110901721411135001

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية الصفوة للبناتاحيائيايه جودت كاظم محمود110912021422025008

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيعهد محمد حسن جميل110922021427012028

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0076.17ثانوية أقار صو للبناتاحيائياالء صالح الدين رجب جاسم110932021422110001

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا صالح احمد محمود110942121411005072

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية فلسطين للبناتاحيائينورا فالح حسن كريم110952021422038070

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن صدام جهاد احمد110962021411001108

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17ثانوية الهجرة للبناتاحيائياطياف قاسم علي حسين110971821422015002

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيربيع نصر شالل محمد عرب110981821411019033

كلية العلوم/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائياسراء رحيم احمد ابراهيم110992021422036008

كلية العلوم/جامعة كركوك531.0075.83اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عدنان عزيز صالح111002021411087113

كلية العلوم/جامعة كركوك453.0075.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسفانه سعود حسن محمد111012021422032052

كلية العلوم/جامعة كركوك452.0075.33ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر مظفر محمد امين احمد111022021411055058

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0075.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيليزان شيروان كانبي حسن111032021422093069

كلية العلوم/جامعة كركوك451.0075.17ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرفح محمد محمود خلف111042021422029014

كلية العلوم/جامعة كركوك450.0075.00ثانوية عدن للبنيناحيائيايمن خالد حسين علي111052021411055019

كلية العلوم/جامعة كركوك449.0074.83اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد هللا نجيب ابراهيم سليم111062021411021065

كلية العلوم/جامعة كركوك448.0074.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهالة عباس صالح قادر111072021424005092

كلية العلوم/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد ادريس احمد عبد هللا111082021411011068

كلية العلوم/جامعة كركوك447.0074.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء نجم عبد هللا محمد111092021424012002

كلية العلوم/جامعة كركوك445.0074.17ثانوية باغداكول للبناتاحيائيشيماء قاسم حسين قادر111102021422012019

كلية العلوم/جامعة كركوك518.0074.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبه هه شت فريدون توفيق نورى111112021422084035

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0073.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيزهراء فاتح بكر ساقي111122021422112038

كلية العلوم/جامعة كركوك443.0073.83اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم حسن هيته111132021411005064

كلية العلوم/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى سليم عبود محيسن111142321413018280

كلية العلوم/جامعة كركوك514.0073.50ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمة فاضل احمد برغش111152021422055013

كلية العلوم/جامعة كركوك439.1273.19ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره صباح احمد اسماعيل111162021422017042

كلية العلوم/جامعة كركوك439.0073.17ثانوية الشروق للبناتاحيائيزينب عماد محمد صالح أحمد111172021422047020

كلية العلوم/جامعة كركوك439.0073.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب قصي صباح زينل111182021422032043
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كلية العلوم/جامعة كركوك438.0073.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمرال علي احمد إسماعيل111192021422032074

كلية العلوم/جامعة كركوك438.0073.00ثانوية همسة للبناتاحيائيأيه سيروان فخر الدين جمعه111202021422054002

كلية العلوم/جامعة كركوك436.0072.67اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عبد حسين علي111212021511003062

كلية العلوم/جامعة كركوك435.0072.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيهريم مجيد محمد حمد امين111222021411015063

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0072.17ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيدمت مجيد اكرم مجيد111232021422112033

كلية العلوم/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعثمان نوفل تريم علوش111242021511017015

كلية العلوم/جامعة كركوك429.0071.50اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيغيث محمد يونس مصطفى111251721511135040

كلية العلوم/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد صالح علي عبد الرحمن111262021422015058

كلية العلوم/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيشيماء شاوان عزيز مدحت111272021422007050

كلية العلوم/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد هيوا ابراهيم محمد111282021511011002

كلية العلوم/جامعة كركوك428.0071.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيزكريا مقداد فاضل عثمان111292021511001027

كلية العلوم/جامعة كركوك427.0071.17اعدادية المستقبل للبنيناحيائيصقر اسماعيل احمد شهاب111302021411011039

كلية العلوم/جامعة كركوك426.0071.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمود مصطفى احمد مصطفى111312021511005045

كلية العلوم/جامعة كركوك424.0070.67اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد فرهاد غالم عبد هللا111322021511005040

كلية العلوم/جامعة كركوك423.0070.50اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقياحمد هوشيار معروف عمر111332021515006020

كلية العلوم/جامعة كركوك423.0070.50ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيفاضل خضير خلف محمد111342021511013042

كلية العلوم/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيرغده محمد قاسم قادر111352021522032022

كلية العلوم/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمسلم عدنان خليل ابراهيم111362021511006046

كلية العلوم/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقييوسف مؤيد ادريس خليل111372021511016023

كلية العلوم/جامعة كركوك416.0069.33ثانوية الشروق للبناتتطبيقياسماء محمد عباس علي111382021522047002

كلية العلوم/جامعة كركوك415.0069.17ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيعلي انور عمر سعيد111392021511014008

كلية العلوم/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية الواسطي للبناتتطبيقينور سمير نعمه كاظم111402021522003020

كلية العلوم/جامعة كركوك412.0068.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر علي حسين حسن111412021511001052

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0068.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيشوان محمد مصطفى ابو بكر111422021511087027

كلية العلوم/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية قونجة كول للبناتتطبيقيبتول ابراهيم حسين شريف111432021522046006

كلية العلوم/جامعة كركوك407.0067.83اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعلي عباس احمد محمد111442021511006024

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0067.50اعادية لورستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد اسعد حسين حسن111452021511084025

كلية العلوم/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيوليد رباح حكيم عبد هللا111462021511011040

كلية العلوم/جامعة كركوك404.0067.33اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد احمد111472021511015036

كلية العلوم/جامعة كركوك402.0067.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد المتين موفق عبد العزيز خورشيد111482021511001042

كلية العلوم/جامعة كركوك466.0066.50ثانوية بارش للبنات تركمانيتطبيقيعائشه موفق عز الدين محمد111492021522112025

كلية العلوم/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية التون كوبري للبنينتطبيقيعبد هللا طلعت رفعت عزت111502021511014006

كلية العلوم/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقياحمد جعفر احمد يابه111512021513006002

كلية العلوم/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي عباس محمد عمر111522021511001048
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كلية العلوم/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيهاجر سلمان محمود خلف111532021522036034

كلية العلوم/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية البيداء للبناتتطبيقينوره جهاد زين العابدين طاهر111542021522037041

كلية العلوم/جامعة كركوك395.0065.83اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد جمال ثامر خضير111552021511011028

كلية العلوم/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقينجم سليمان محمد نجم111562021511039089

كلية العلوم/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيزينب سردار محمد علي أحمد11157202052160006

كلية العلوم/جامعة كركوك387.0064.50اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي حسين مريس هاشم11158282051009048

كلية العلوم/جامعة كركوك386.0064.33اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعبد هللا قيس حسين علي111592021515006091

كلية العلوم/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية منوليا للبناتتطبيقيساره جنكيز جمال محمد111602021522021011

كلية العلوم/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيفارس فاضل عباس مصطفى111611721511135041

كلية العلوم/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيكمال صواش كمال محمد111622021511005034

كلية العلوم/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيالهام محمد جالل عبد هللا111632021522042006

كلية العلوم/جامعة كركوك381.0063.50اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد سيف الدين غيب هللا عمر111642021511001069

كلية العلوم/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيمحمد أمين أنور عبد111652021515006145

كلية العلوم/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيمحمد سيف الدين داود حارس111662121511009027

كلية العلوم/جامعة كركوك378.0063.00ثانوية الحريري للبناتتطبيقيندى حسين صالح عبد هللا111672021522015025

كلية العلوم/جامعة كركوك440.0062.83اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقينيكار زياد ابراهيم بكر111682021522099023

كلية العلوم/جامعة كركوك377.0062.83اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمحمد دحام احمد عبد هللا11169202051022038

كلية العلوم/جامعة كركوك376.0062.67اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا ازاد عبد الرحمن حميد111702021511001039

كلية العلوم/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية بابا كركر االهلية للبناتتطبيقيحنين عبد الشهيد ريسان غالي111712021524004001

كلية العلوم/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد اسو برهان نوري111722021511001061

كلية العلوم/جامعة كركوك374.0062.33دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين تطبيقيعمر امانج زوراب شاكر11173202051303039

كلية العلوم/جامعة كركوك433.0061.83ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيدنيا حمزة رمضان امين111742021526005011

كلية العلوم/جامعة كركوك431.0061.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةتطبيقيالنه نزار عباس عبد الكريم111752021522084022

كلية العلوم/جامعة كركوك368.0061.33ثانوية التحدي االهلية للبنينتطبيقيعمر محمود احمد محمد111762021513023003

كلية العلوم/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم ابراهيم قاسم عمر11177202052160010

كلية العلوم/جامعة كركوك363.0060.50اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيباقر رهل خليل ابراهيم111782621511023009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك413.0068.83ثانوية النسيم المختلطةاحيائيمناسك فوزي سليمان جابر111793221427006007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك479.0068.50اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيوليد ناجي مجيد صالح111802021411089168

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك407.0067.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحذيفة عماد انور حسين111812021411039046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك473.0067.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا محمد صابر محمد111822021411087078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك395.0065.83ثانوية موطلو للبناتاحيائينوراي ياوز حسن مصطفى111832021422075047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك458.0065.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان جمال محمد عبد الرحمان111842021422087105

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك393.0065.50 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيمأوى جودت اسماعيل زينل111852021422039050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك391.0065.17ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط حسن حسين111862021411008033
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك391.0065.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور هادي محسن شكور111872021422051081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك387.0064.50ثانوية اليمامة للبناتاحيائيافنان عمر علي خليل111882021422009003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك387.0064.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيصباح شكر محمود عبد هللا111892021411005028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك375.0062.50اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيسيف خليل ابراهيم احمد111902021515007034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك426.0060.83اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةتطبيقيأمير نوزاد حسين خدر111912021511087002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيصالح اكرم طاهر عبد هللا11192202051059007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0073.67اعدادية االمين للبنينادبيرسول صالح حميد منديل111933121211003020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410.0068.33ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيالبشير علي عبد الصاحب حسين111943221515001024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471.0067.33اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدياري جليل امين محمد امين111952021417056012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403.0067.17اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائيايه محمد علي مولود111962021426002020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك398.0066.33اعدادية حمرين للبنيناحيائيميثم علي عبد اسود111973121411004043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك387.0064.50ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائينمر محمد مطر احمد111982021411027018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعبد الحكيم لقمان احمد دهام111992021411008021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيامير اركان بهاء الدين مصطفى112002021411039036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيفاطمه سالم عبود عاصي112013221222006033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية دجلة للبناتادبيودق ميثم خضير علوان112022021222010020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية تركالن للبنينتطبيقيعلي سمير شكران كريم112032021511062012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية الفرات للبنينادبيحسين حمدان جمعة محمد112042021211007017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد هللا ادريس محمد غريب112052021211056025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية السياب للبنينادبيعلي يوسف علي محمد جميل112062021211053049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك364.0060.67اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد اكرم عزيز خضر112072021211011025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيالتون خان احمد قادر صالح112082021224001001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك422.0060.33ثانوية المصلى النموذجية للبنين دراسة تركمانيةادبييوسف صفاء صابر يعقوب112092021211081016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيحيدر عبد الرزاق صباح احمد112102021511039027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481.0068.67ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيبنار ناظم محمد ابراهيم112112021422112026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية بردى للبنيناحيائيعلي محمد محمود شهاب112122121411081053

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0062.17ثانوية رايات للبنين دراسة كرديةاحيائيباداشت حسين عزيز لطيف112132021411085002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك369.0061.50اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد ليث رافع صالح112142021411011077

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0095.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيهادي قاسم احمد شريف112152021411089152

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0095.50اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيدالور باشا كريم صيفي112162021411092020

كلية التمريض/جامعة كركوك573.0095.50اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم فيصل محمد سليم112172021411039005

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0095.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبارزان اكرم احمد رمضان112182021411089034

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0094.67ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى وسام محمد عزيز112191821411009073

كلية التمريض/جامعة كركوك567.0094.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيعمر عبد هللا جاسم محمد112202021411020107
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كلية التمريض/جامعة كركوك660.0094.33ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب عمر علي محمد112212021422101009

كلية التمريض/جامعة كركوك659.0094.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبه لين ايوب حميد كريم112222021411089041

كلية التمريض/جامعة كركوك658.0094.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيعلي قادر مشير حسين112232021411080033

كلية التمريض/جامعة كركوك563.0093.83ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمريم قحطان غفور شريف112242021422030046

كلية التمريض/جامعة كركوك656.0093.67دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيساكار ميكائيل مصطفى مراد112252021422121026

كلية التمريض/جامعة كركوك655.0093.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا ياسين صديق محمد112262021422087044

كلية التمريض/جامعة كركوك558.0093.00ثانوية النصر للبناتاحيائيبثينه عواد جاسم غائب112272021422035010

كلية التمريض/جامعة كركوك648.0092.50اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيئاالء عماد علي محمد112282021422099004

كلية التمريض/جامعة كركوك555.0092.50ثانوية الصفوة للبناتاحيائيجهان احمد كمال جمعه112292021422025013

كلية التمريض/جامعة كركوك645.0092.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيزيلوان عادل عبيد نامق112302021422093046

كلية التمريض/جامعة كركوك553.0092.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان فاضل حسن عالوي112312021424005018

كلية التمريض/جامعة كركوك552.0092.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه احمد حبيب احمد112322021422042025

كلية التمريض/جامعة كركوك643.0091.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيجيلر نجاه فاتح خليل112332021422087051

كلية التمريض/جامعة كركوك643.0091.83ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلخوش فاخر فرهود محمد112342021422108024

كلية التمريض/جامعة كركوك551.0091.83اعدادية البيداء للبناتاحيائيشنيار فاروق كاكه ره ش محي الدين112352021422037068

كلية التمريض/جامعة كركوك642.0091.67اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياالء جمعه حميد رشيد112362021422106009

كلية التمريض/جامعة كركوك549.0091.50ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي ياسين رؤوف112372021422032042

كلية التمريض/جامعة كركوك639.0091.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائياالء هيمن عمر علي112382021422084023

كلية التمريض/جامعة كركوك639.0091.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه هين نور الدين احمد صالح112392021422093059

كلية التمريض/جامعة كركوك548.0091.33ثانوية الخاشعات للبناتاحيائيمريم عيسى جاسم حمدون112402021422113013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية الحكمة للبنيناحيائيطه عبد السالم أديب فريق112412021411004018

كلية الزراعة/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمريم نوري طعمة خلف112422021422022042

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك360.0060.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيطيف دبوني هليل صالح112431721515001100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأحمد مدحت عبد المحسن علي112441921211041004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك370.0061.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزهره قيس خضر عباس112452021422024031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية فريشتة للبناتاحيائيكوثر احمد ابراهيم علي112462121422083034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيامير سعود ابراهيم رمضان112472021511001014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيندى غالب ابراهيم حسن112482021422018068

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك396.0066.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهدى احمد محمد احمد112492021422036087

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك393.0065.50ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيندى فالح عبد هللا محمد112502021424012042

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك389.0064.83ثانوية هاجر للبناتاحيائيبشرى محمد عاشور حسين112512021422048005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك389.0064.83اعدادية المستقبل للبنيناحيائيهشام سالم فتاح عالوي112522021411011088

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك389.0064.83ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعباس سبهان خلف محمد112532021411048014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمحمد قاسم محمد حسين112542021417034020
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الرياض للبنيناحيائينوري حسن عزيز سليم112552021411022049

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك383.0063.83اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيعال طارق سلطان كرحوت112562021422024049

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيايشان عبد القادر انور محمد112572021424001003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيحمدان نايف سلطان سليم112582021417067010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسجى لطيف عواد يوسف112592021422051044

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية الفرات للبنيناحيائياسامة سعد علي موسى112602021411007013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك377.0062.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي سعدون خليل ابراهيم112612021411039103

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيوائل قحطان جاسم محمد112622021411046063

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك374.0062.33اعدادية الحويجة للبناتاحيائيايه مازن احمد خلف112632021422045011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك374.0062.33ثانوية ام البنين للنازحاتاحيائيتغريد فؤاد احمد ابراهيم112642021422063007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك373.0062.17ثانوية تل حسين المختلطةاحيائيايه امشاري محمد مصطفى112652021427072004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى نبراس محمود رمضان112662021411008045

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية الرياض للبنيناحيائيمناف حاتم احمد شرقي112672021411022048

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك367.0061.17 للبنات6/ ثانوية حوض احيائينهى جاسم محمد صوفي112682021422119024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك366.0061.00ثانوية دمشق للبناتاحيائيسمية نور الدين غنى امين112691821422043052

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية النضال للبنيناحيائيعبد هللا خالد مهدي صالح112702021411012036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيايناس أسعد خلف علي112712021422033005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك362.0060.33اعدادية العباسي للبنيناحيائيعامر عواد محمد سعيد112722021411020074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0078.00اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيكوشيار فاتح رشيد كريم112732021417053009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك440.0073.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايناس عباس حسن عمر112742021422042009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك437.0072.83اعدادية المسرة المسائية للبناتاحيائينور عماد نعمت حكيم112752021426002125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك434.0072.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيالفه شمال قادر ولي112762021422008105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك433.0072.17الخارجيوناحيائيليث علي حسون حسين112771821418001640

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك432.0072.00ثانوية هاجر للبناتاحيائيفاطمه قاسم علي مزراب112782021422048022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك431.0071.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائينبأ حقي اسماعيل حمودي112792021422019108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك428.0071.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيتونس جراد محمد جوير112802021422073014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك427.0071.17 نيسان للبنات9ثانوية احيائيمريم ماجد محمود عبد الكريم112812021422002026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك495.0070.67ثانوية سركاني المختلطة  كرديةاحيائيهيوا توفيق عمر فتاح112822021417055020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيروزين سيروان سعيد عبد هللا112832021424007004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك422.0070.33ثانوية النضال للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا عطية112842021411012061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك491.0070.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيمهره بان صابر صمد رشيد112852021422084146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية موطلو للبناتاحيائياسيا محمد عمر محمد112862021422075004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك419.0069.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيكونا عباس عمر عباس112872021422042041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك418.0069.67اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد انور عمر قنبر112882021411021005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك415.0069.17اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينجيبه عجيب غائب غفور112892021422024065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزينب جمعه بكر محمد112902021422024032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك414.0069.00ثانوية اليعربية للبناتاحيائيلمياء محمود مهدي صالح112912021422073042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك414.0069.00اعدادية الواسطي للبناتاحيائيهاجر جمعه قادر عبوش112922021422003088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك413.0068.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيطه اسماعيل محمد صالح112932021411039071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك410.0068.33ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيهاشم صاحب ابراهيم خضير112942121413004026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك477.0068.17ثانوية ارارات للبنات دراسة كرديةاحيائيدعاء حكيم اسماعيل رضا112952021422089003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك476.0068.00ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيده نيس عبد العزيز بابا علي قادر112962021422095036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي عبد الستار حسين علي112971721411115088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك408.0068.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيدنيا محمود خضر ابراهيم112982021422039017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك400.0066.67ثانوية المنزلة المختلطةتطبيقيحنان عيسى عليوي محمد112992021527012004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك391.0065.17ثانوية تركالن للبنينتطبيقيعلي صبحي يوسف قادر113002021511062013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك380.0063.33عربية-اعدادية هه ورامان للبناتتطبيقيصابرين حكيم ابراهيم جالل11301202052135012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك377.0062.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقينوراي حسين محمود محمد113022021524005009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيهدى يشار رفعت علي113032021522012015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى فاضل شاكر صادق113042021511001090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك361.0060.17ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيمصطفى خلف عبد هللا حميد113052021511016017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمار ياسر ابراهيم شهاب113062021511005029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0082.83ثانوية الشروق للبناتادبيورده شهاب احمد عبد الرزاق113072021222047027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك440.0073.33ثانوية كونل للبناتادبيهاجر يشار حسيب عصاف113082021222014043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيانجي احمد صالح الدين عبد هللا113092021227004001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك403.0067.17اعدادية العيصالنة المختلطةادبيعبد السالم ثابت صالح عثمان113102021217014013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0066.83ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيسناء كرده محمد قادر113112021422079026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0066.83اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياميره يوسف محمد مولود113122021422106010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسراء موسى حسين حسن113132021422024008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.0065.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسمية ادريس فقي محمد رشيد113142021422038041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0065.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيميالد جميل موسى علي113151821222066044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك386.0064.33ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيسجى سعيد حديد عصفور113162021422066009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيفاضل عباس رضا مصطفى113171821411031091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك364.0060.67ثانوية حفصة للبناتادبيسندس مرعي حساني خلف113182021222072003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك361.0060.17 نيسان للبنات9ثانوية ادبيهاجر محمد بكر محمد113192021222002017

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0083.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيالفان ايدن عبد الكريم محمد امين113202021424005067

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0082.67اعدادية يايجي للبنينادبيعبد الرحيم حسين ثلج جرو113212021211058014

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0082.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدارين فاضل عبد هللا حمد113222021422042014
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قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك578.0082.50اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم سمير عادل رفيق113232021211091005

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575.0082.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيبه يفين سرباس ياسين محمد113242021227056006

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0082.00ثانوية الطيبات للبناتادبيمريم فيصل بكر خليل113252021222056009

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.4081.90اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف شاهين حسن عيسى113262021411001275

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0081.83ثانوية غرناطة للبناتادبينور فريدون احمد محمد113272021222001032

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0081.83اعدادية الهدى للبناتادبياسماء مراد عدنان نامق113282021222018004

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0081.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيارزو قحطان عدنان زينل113292021222024001

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدانيه عبد المناف محمد رسول113302021422106027

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0080.67ثانوية النزاهة للبناتاحيائيحليمه عدنان محمد قاسم113312021422029010

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562.0080.33اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبييوسف عدنان محمد محمود113322021211098059

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك561.0080.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسوالف محمد ابو بكر خضر113332021222093020

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0080.00اعدادية البيداء للبناتادبيزهراء باسم صادق عبد علي113342021222037015

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554.0079.17اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيزانا ياره احمد توفيق113352021211098026

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0079.17اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعبد هللا خليل عامر ريس113362221217073037

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0079.17ثانوية دجلة للبناتادبيليلى جمعه رميض زرعد113372021222010014

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0078.67اعدادية قونجة كول للبناتادبيطوعه محمد حمزه نبي113382021222046021

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0078.33اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسه هند رشيد توفيق مجيد113392021222093018

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0078.33اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد العزيز احمد علي عبد الرحمن113402021211011016

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0078.17ايسر- الخارجيون ادبيمصطفى عماد عبدالجبار حسين113411721218010786

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0077.50ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيمروه مناع علي هزاع113422021222026005

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0077.33ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء مهدي علي ابراهيم113431821222066013

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0077.33اعدادية المتنبي للبنينادبيايمن رائد علي احمد113442021211049011

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينادبيعلي حازم نجم حمودي113452021211016008

كلية اآلداب/جامعة كركوك362.9660.49ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيزبيدة عبد الكريم خضر عزيز113462021424013010

كلية اآلداب/جامعة كركوك357.0059.50اعدادية الرواد للبنينادبياحمد حسن محمد احمد113472021211021004

كلية اآلداب/جامعة كركوك356.0059.33اعدادية االسكندرونة للبنينادبيرضا قاسم جواد حسين113481821211012020

كلية اآلداب/جامعة كركوك355.0059.17اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينتطبيقيسيفه ر هوشيار ابراهيم صالح113492021511002015

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00ثانوية الفاروق المختلطةادبيمهدي ساالر جعفر كريم113502021217005022

كلية اآلداب/جامعة كركوك354.0059.00اعدادية التقى للبناتادبياالء انور صباح عبد القادر113511121222012010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك567.0081.00اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا فؤاد داود كريم113522021411097063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك461.0076.83اعدادية تل علي للبنينادبياحمد عبد هللا ابراهيم علي113532021211030003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك411.0068.50اعدادية المسرة المسائية للبناتادبياالء حميد مطشر شعيوط113542021226002006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك2410.0068.33خارجيون ادبييحيى صالح عبد الحسن فاضل113552321218002453

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك408.0068.00ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان محمد عرب11356202051013022

546 من 334صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك466.0066.50ثانوية أقار صو للبناتادبيمريم رياض نيازي اسماعيل113572021222110006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية بيخال للبنينادبيهمام احمد صالح محمد113582121211065118

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك399.0066.50اعدادية الحكمة للبنينادبيانور عبدالعزيز نايف احمد113591721211009019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك399.0066.50ثانوية القدر للبنينادبيزين العابدين عباس جمال اسد113602121211078016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك397.0066.17ثانوية الصباح للبناتادبيانجي عباس محمد صمد113612021222078003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية الطيبات للبناتادبيزينب محمد سالم مطر113622021222056007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك386.0064.33االعدادية المركزية للبنينادبيمحمد جسام عبد حمراوي113631721211002029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك448.0064.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةادبيهيلين علي عباس صالح113642021222084022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك384.0064.00اعدادية الروافد للبنينادبيحياوي زامل سلمان حياوي113651121211024015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك447.0063.83اعدادية سه رزي المختلطة كرديةادبيعبد القادر عبد هللا كريم عبد هللا113662021217056007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك446.0063.67ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد برهان جهاد محمد113672021211096050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك378.0063.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينادبيمحمود ابراهيم عبد الحسين محمد113682321213018026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك375.0062.50ثانوية الشهباء للبناتادبيرسل حسن عاشج حسن113692021222007021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك375.0062.50اعدادية المربد المركزية للبنينادبياحمد حياوي عبد زيد الطيف113702521211035004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية الواسطي للبناتادبييارا محمد عبد محمد113712021222003039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك433.0061.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشاجوان ياسين حسين عزيز113722021222100025

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك413.0068.83 نيسان للبنات9ثانوية ادبيمالك ارسالن عبد هللا نور الدين113732021222002012

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك369.0061.50ثانوية أوات للبناتاحيائيعبير محمد حسن ثابت113743121422007027

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك360.0060.00ثانوية الطيبات للبناتادبيايه حسن ابراهيم حسين113752021222056003

كلية الطب/جامعة واسط595.0099.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان حمزه بدر113762621424015116

كلية الطب/جامعة واسط595.0099.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الرضا ياسين113772621411001107

كلية الطب/جامعة واسط595.0099.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر وليد عبد الخالق احمد113782621411001209

كلية الطب/جامعة واسط595.0099.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد هللا علي تالي ناصر113792621411001096

كلية الطب/جامعة واسط595.0099.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيبه جميل علي موسى113802621422012044

كلية الطب/جامعة واسط594.7299.12ثاتوية المتميزيناحيائيجعفر صادق رحيم كركوش113812621411040004

كلية الطب/جامعة واسط594.0099.00ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبنين كريم مطر هوير113822221424003031

كلية الطب/جامعة واسط594.0099.00ثاتوية المتميزيناحيائيمنذر صبيح سفيح ثجيل113832621411040033

كلية الطب/جامعة واسط594.0099.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرتاج محمد قاسم حميد113842621422044020

كلية الطب/جامعة واسط594.0099.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول سمير فرحان ستار113852621422018026

كلية الطب/جامعة واسط594.0099.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر جعفر حسين مشاري113862621413001092

كلية الطب/جامعة واسط594.0099.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين جاسم مطير113872621424007072

كلية الطب/جامعة واسط593.5298.92ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائيبنين عمار فرمان عبود113882621422042005

كلية الطب/جامعة واسط593.0098.83اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى محمد فرحان خلباص113892621411001183

كلية الطب/جامعة واسط593.0098.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيصفا جعفر عبد الوهاب محمود113902621424015104
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كلية الطب/جامعة واسط593.0098.83ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعمار ياسر حرب خدام113912621415009029

كلية الطب/جامعة واسط593.0098.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيسحر عباس جميل عبد هللا113922621422004080

كلية الطب/جامعة واسط593.0098.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عصام خميس صبري113932621422026062

كلية الطب/جامعة واسط593.0098.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عدي نزار محمد113942621424002035

كلية الطب/جامعة واسط593.0098.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر حسن محسن113952621424007130

كلية الطب/جامعة واسط592.6898.78ثاتوية المتميزيناحيائيحيدر نوفل ياس ساده113962621411040014

كلية الطب/جامعة واسط592.0098.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيامال حيدر محسن هادي113972621424015017

كلية الطب/جامعة واسط592.0098.67ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب خالد خلف عبد صالح113982621424002088

كلية الطب/جامعة واسط592.0098.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيمؤمل سامي رحيم جوده113992221417060063

كلية الطب/جامعة واسط592.0098.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي نعيم عبود عباس114002221417060057

كلية الطب/جامعة واسط592.0098.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا حيدر سعدي حسن114012621411005073

كلية الطب/جامعة واسط592.0098.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينور الهدى مهدي مصراع بريسم114022621424015142

كلية الطب/جامعة واسط592.0098.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيسيف لفته منسي عاشور114032621411001076

كلية الطب/جامعة واسط592.0098.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس جبر حسين نجم114042221413023109

كلية الطب/جامعة واسط592.0098.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه سعيد جسام عبد هللا114052621424007073

كلية الطب/جامعة واسط591.8498.64ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينور الزهراء علي نعيس زفر114062621422042032

كلية طب االسنان/جامعة واسط589.0098.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيطيبة خليل ابراهيم جاسم114072621424015106

كلية طب االسنان/جامعة واسط589.0098.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيسجاد محمد مصطاف كريم114082621411002048

كلية طب االسنان/جامعة واسط589.0098.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء مثنى طه عبد الكريم114092621424007108

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0097.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرقيه غازي غالي سلمان114102621424015062

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0097.83ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء علي فنجان شطيب114112621422001021

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0097.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم عليوي حسون114122621424007169

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0097.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيايه عالء حسون فليح114132621422015014

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0097.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه فرزدق عطا حنش114142621424007077

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0097.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء سلمان عباس عالمه114152621424002049

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0097.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح زاير بطي114162221424028090

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0097.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم محمد نوري عواد114172621424007190

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0097.67اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيندى اياد مطير خليف114182621422004136

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0097.67الخارجياتاحيائيرندا باسم فرحان سدخان114192621428050078

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0097.67اعدادية القدس للبناتاحيائيمالك باقر عطا هللا عليوي114202621422033164

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0097.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد بادي يبير114212621424007105

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0097.67ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيآيه حميد نحيوي نايف114222621424015004

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0097.67اعدادية اليسر للبناتاحيائيتقى اركان حسين علي114232621422038028

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0097.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايه رياض عباس علي114242621422044009
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كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0097.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيصفاء حميد عبيد راضي114252621411011091

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0097.50ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيفاضل بشار عباس عبد114262221413040072

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0097.50اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيتبارك محمد سهيل عبيد114272621422058014

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.2097.37ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينبأ علي سدخان محيسن114282621422042029

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0097.33اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيحوراء حسين عبد الرضا عذاب114292621422045014

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0097.33ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيتبارك عمار كاظم هويدي114302221424065010

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0097.33اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه علي كريم عبود114312621422025137

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0097.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ عقيل حسن عكيب114322621424007207

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0097.33اعدادية دجلة للبنيناحيائيسجاد سردار حقي مهدي114332621411020034

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0097.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيطفوف حسين عليوي صبر114342621424002104

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط499.0083.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره حسن وارد114352221511019028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط491.0081.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيكرار حيدر عاشور شاطي114362621511005073

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط468.0078.00اعدادية المشرح للبنينتطبيقيكرار عباس صبيح عبد114372821511017081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط453.0075.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعباس فاضل وحيد محمد114381621513021048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط449.0074.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحيدر علي ناجي عبود114392821511005058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط448.0074.67ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمهدي جبار حسين داود114402821511027068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط444.0074.00سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياتطبيقيمحمد علي فرج عبود11441132051238008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط442.0073.67اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعبدهللا زهير ناصر عبدهللا114422621511003022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي تحسين علي جنيح114432821511001104

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط485.0080.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي رحيم راضي شريجي114442621511005055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط437.0072.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد باقر محسن عبد مزيد114452821511007116

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط435.0072.50ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمرتضى مالك زبون قبطان114462821511012054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط432.0072.00اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعلي سالم كريدي داود114472621511020036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط432.0072.00اعدادية الكوت للبنينتطبيقيزيد يحيى فنجان متاني114482621511001015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط431.0071.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيباقر نجاح عباس منصور114492821511007012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط430.0071.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد عادل عباس حسن114502621511005037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط427.0071.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي عامر محسن حسين114512621511005063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط426.0071.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمجتبى احمد داود فرج114521621511016098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط501.0083.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمالك جمعه جفرد مرموص114532621424007194

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط437.0072.83اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيكرار صالح جاسم نجم114542821511021097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط437.0072.83اعدادية الثورة للبنينتطبيقيفضل نوري كرم ماهور114552821511001133

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط432.0072.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي سعد زغير شرهان114562821511037082

كلية العلوم/جامعة واسط560.0093.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ اياد عبد الرحيم عبد الرضا114572621424007204

كلية العلوم/جامعة واسط551.0091.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب كريم نصيف جاسم114582221424049042
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كلية العلوم/جامعة واسط532.0088.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيرونق حاكم بجاي خضر114592621422025061

كلية العلوم/جامعة واسط529.0088.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد قاسم كاظم بري114602621411014156

كلية العلوم/جامعة واسط528.0088.00ثانوية جصان للبناتاحيائيافراح زهير غدير حسن114612621422001005

كلية العلوم/جامعة واسط524.0087.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد نزيه عبد المهدي عبد الوهاب114622621511033048

كلية العلوم/جامعة واسط521.0086.83اعدادية الكوت للبناتاحيائيبراق ماجد عبيد حسين114632621422025021

كلية العلوم/جامعة واسط519.0086.50اعدادية طه االمين للبنيناحيائيباقر ناصر اكبيل علوان114642621411026006

كلية العلوم/جامعة واسط518.0086.33اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه علي محمد رميض114652621422047079

كلية العلوم/جامعة واسط515.0085.83اعدادية النور للبناتاحيائيشهد محمد جاسم محمد114662621422047065

كلية العلوم/جامعة واسط514.0085.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيايات هشام امجيبل ارحيم114672621422025016

كلية العلوم/جامعة واسط511.0085.17اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب عبيد طعمه حمود114682621422025097

كلية العلوم/جامعة واسط505.0084.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد علي ساجت114692221413013154

كلية العلوم/جامعة واسط502.0083.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيرند تحسين جاسم موسى114702621422025059

كلية العلوم/جامعة واسط499.0083.17ثانوية العزة للبناتاحيائيتبارك سعد كاظم عزيز114712621422028016

كلية العلوم/جامعة واسط498.0083.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء يوسف عيسى114722621424002118

كلية العلوم/جامعة واسط496.0082.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين أحمد عبد الحسن قند114732621411001035

كلية العلوم/جامعة واسط495.0082.50ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيلقاء احمد علي فاضل114742621426002024

كلية العلوم/جامعة واسط490.0081.67اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب رضا علي بطي114752621422045029

كلية العلوم/جامعة واسط490.0081.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب ميثم ناصر عباس114762621422044039

كلية العلوم/جامعة واسط490.0081.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس علي مسلم شرهان114772621411001086

كلية العلوم/جامعة واسط490.0081.67ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عويد عبيد114782221424036030

كلية العلوم/جامعة واسط488.0081.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه مهدي جبار فرحان114792621422016194

كلية العلوم/جامعة واسط488.0081.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيآمنه محمد زيد فليفل114802821422015001

كلية العلوم/جامعة واسط488.0081.33ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب قحطان حياوي لفته114812621422005034

كلية العلوم/جامعة واسط488.0081.33ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء البتول علي نعيم حسن114822621424011020

كلية العلوم/جامعة واسط487.0081.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائينوره ستار مزبان عساف114832621422022103

كلية العلوم/جامعة واسط485.0080.83اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيطيبه محمد أحسين سلمان114842621426001104

كلية العلوم/جامعة واسط485.0080.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم علي ناصر حسين114852621422026137

كلية العلوم/جامعة واسط484.0080.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايات صفاء سعد خميس114862621424007017

كلية العلوم/جامعة واسط483.0080.50اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء تحسين سعدي حسن114872621422031028

كلية العلوم/جامعة واسط482.0080.33ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب بنوان حوني حسين114882621422005028

كلية العلوم/جامعة واسط482.0080.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عباس مسلم فرج114892621411003144

كلية العلوم/جامعة واسط481.0080.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيوقار علي إبراهيم خلف114902621424007239

كلية العلوم/جامعة واسط481.0080.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيسجاد بشير لكن عبود114912621411023049

كلية العلوم/جامعة واسط479.0079.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه كاظم مسعود ماشي114922621422018167
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كلية العلوم/جامعة واسط477.0079.50ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيحسن قيس هندول جويعد114932621417017004

كلية العلوم/جامعة واسط477.0079.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرضاء حسنين علي حسين114942621424015052

كلية العلوم/جامعة واسط476.0079.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي حيدر عبد ياسين114952621411019047

كلية العلوم/جامعة واسط476.0079.33ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيوفاء علي حسين عيدان114962621422002051

كلية العلوم/جامعة واسط473.0078.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرحمة محمد كاظم علوان114972621422031038

كلية العلوم/جامعة واسط472.0078.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيربى بشار جعفر بشاره114982621424007066

كلية العلوم/جامعة واسط468.0078.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير عباس سمين114992621424007172

كلية العلوم/جامعة واسط467.0077.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأمنه ياس خضير ناصح115002621422018004

كلية العلوم/جامعة واسط466.0077.67اعدادية الغدير للبناتاحيائياميره سعيد كاطع سبيع115012621422016021

كلية العلوم/جامعة واسط449.0074.83اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد حسن عبد الساده عوده115022821515001018

كلية العلوم/جامعة واسط449.0074.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين كاظم115032821511007031

كلية العلوم/جامعة واسط443.0073.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسن محمود عباس كاظم115042621511002009

كلية العلوم/جامعة واسط442.0073.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينوره قاسم جبار سفيح115052821522018089

كلية العلوم/جامعة واسط441.0073.50اعدادية العزة للبنينتطبيقيمهدي علي حسب عباس115062621511007065

كلية العلوم/جامعة واسط440.0073.33اعدادية العزة للبنينتطبيقيحازم حامد عبد الكاظم حسين115072621511007008

كلية العلوم/جامعة واسط440.0073.33اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي ستار علوان هديد115082821511016070

كلية العلوم/جامعة واسط438.0073.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد حسين رعد فاضل سلطان115092621511005082

كلية العلوم/جامعة واسط433.0072.17ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقينائل ناظم فياض عوده115102821517002034

كلية العلوم/جامعة واسط432.0072.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيأمنه صباح عبد عالوي115112621522044001

كلية العلوم/جامعة واسط422.0070.33اعدادية جصان للبنينتطبيقيصدام سادر عبيد فرج115122621511036013

كلية العلوم/جامعة واسط422.0070.33اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحبيب قاسم مطال مدير115132621511017013

كلية العلوم/جامعة واسط418.0069.67ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي زيدان خليفه مفتاح115142821511012033

كلية العلوم/جامعة واسط416.0069.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعلي عيسى جابر شنيتر115152221513036019

كلية العلوم/جامعة واسط414.0069.00اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيايات نصير غازي جواد115162621522026005

كلية العلوم/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الميمون للبنينتطبيقيزين العابدين عباس علي مجيد115172621511033018

كلية العلوم/جامعة واسط409.0068.17اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحسن هادي عبد هللا حسون115182621511020020

كلية العلوم/جامعة واسط404.0067.33ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتتطبيقيضي فراس عباس ياسين115192621524008002

كلية العلوم/جامعة واسط401.0066.83اعدادية اليسر للبناتتطبيقيزينب سالم عاصي جبار115202621522038017

كلية العلوم/جامعة واسط399.0066.50ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمؤمل محمد جلوب فالح115212821511027044

كلية العلوم/جامعة واسط398.0066.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن خيون هاشم نعيم115222821515001101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيابرار اكرم علي حسين115232621422032002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط422.0070.33اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل جبير115242621422008105

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط418.0069.67ثانوية المجدات للبناتاحيائيسرور احمد علي خليل115252621422049058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيخديجة رشاد سابط شمخي115262621422011015
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط402.0067.00اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيرفل فاضل عباس مجيد115272621422045017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط400.0066.67اعدادية الحي للبناتاحيائيجنات عبد الحسن لطيف سنوح115282621422036033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط400.0066.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمرتضى كريم راهي جوير115292621411009174

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط399.0066.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عماد محمد عبيد115301421422016074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط382.0063.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيزين العابدين عباس عبد االمير حنون115312621511005035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط381.0063.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك سامي صالح عباس115322621522026010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط379.0063.17اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي عدنان عبود كايم115332621511007039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط378.0063.00للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيكرار رشيد علي حسن115342621511043023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط374.0062.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر عثمان تايه جوال115352621511005030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط370.0061.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين رضا مظلوم حسين115362621511005021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينوره جاسم محمد علوان115372621522026065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط364.0060.67اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعباس فاضل عبدالساده سلمان115382621511003020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط362.0060.33ثانوية فضة للبناتتطبيقيايات مجيد عبد الحسين جبر115392621522024002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب كريم علي عطشان115402621522016037

كلية القانون/جامعة واسط443.0073.83اعدادية السياب للبنينادبيعلي زاير عبد كطامي115412621211047044

كلية القانون/جامعة واسط443.0073.83اعدادية الفاضالت للبناتادبينور محمد مونس جبر115422621222012028

كلية القانون/جامعة واسط441.0073.50اعدادية الصفا للبناتادبيهديل غانم عجيل مدب115432621222015031

كلية القانون/جامعة واسط440.0073.33ثانوية المركزية للبناتادبيرباب حسن عالوي عمران115442621222034008

كلية القانون/جامعة واسط439.0073.17اعدادية االصالة للبنينادبيمنتظر سالم كعيد محمد115452621211035165

كلية القانون/جامعة واسط438.0073.00اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي حسن عبد العباس حسين115462621211015080

كلية القانون/جامعة واسط437.0072.83 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي حازم عيدان سليم115472621211006050

كلية القانون/جامعة واسط436.0072.67اعدادية السياب للبنينادبيعبد المحسن علي مهدي حمدان115482621211047035

كلية القانون/جامعة واسط435.0072.50اعدادية السياب للبنينادبيحسن داود سلمان مذبوب115492621211047009

كلية القانون/جامعة واسط434.0072.33اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء سالم كامل حسين115502621222031013

كلية القانون/جامعة واسط433.0072.17اعدادية السياب للبنينادبيعلي شاكر عبد الحسين عامر115512621211047045

كلية القانون/جامعة واسط431.0071.83اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعبد هللا حسين اديب مزهر115522621215004043

كلية القانون/جامعة واسط430.0071.67اعدادية الرحمة للبناتادبيسوزان عبيس مهدي عويد115532621222059056

كلية القانون/جامعة واسط429.0071.50اعدادية حلب للبنينادبيمحمد كاظم عبد سلمان115542621211013150

كلية القانون/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الرحمة للبناتادبينور الهدى اياد كاظم فتحي115552621222059085

كلية القانون/جامعة واسط428.0071.33اعدادية الفاطمية للبناتادبيزهراء نزيه علي عسكر115562621222011023

كلية القانون/جامعة واسط426.0071.00الخارجياتادبيايمان سالم غليس جبر115572621228050031

كلية القانون/جامعة واسط425.0070.83اعدادية الميمون للبنينادبياسالم علي حسين خميس115582621211033008

كلية القانون/جامعة واسط425.0070.83اعدادية الكرامة للبنينادبيحسن طالب عفات عبد النبي115592621211004013

كلية القانون/جامعة واسط425.0070.83ثانوية المجدات للبناتادبياالء هادي جاسم حسين115602621222049002
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كلية القانون/جامعة واسط423.0070.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيحسين علي عبد الوهاب مجيد115612621211006016

كلية القانون/جامعة واسط423.0070.50اعدادية النعيم للبنينادبيحيدر جاسم دللي علي115622621211008024

كلية القانون/جامعة واسط423.0070.50اعدادية االحرار للبناتادبيزهراء احمد عبد عذافه115632621222035011

كلية القانون/جامعة واسط420.0070.00اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه احمد عبد الحمزه عباس115642621222013038

كلية القانون/جامعة واسط420.0070.00اعدادية طه االمين للبنينادبيحيدر صالح حسن جواد115652621211026022

كلية القانون/جامعة واسط418.0069.67ثانوية الجواهر االهلية للبنينادبيمنتظر عبد الحسين عطية عبد السادة115662621213008007

كلية القانون/جامعة واسط418.0069.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار جبار خضير دلي115672621211048061

كلية القانون/جامعة واسط416.0069.33اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء داود سلمان عيسى115682621222012008

كلية القانون/جامعة واسط416.0069.33اعدادية المثنى للبنينادبيعلي رحمن سالم ناصر115692621211005060

كلية القانون/جامعة واسط415.0069.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيداود سلمان كريع جليب115702621211049065

كلية القانون/جامعة واسط414.0069.00اعدادية اليسر للبناتادبينور ضياء مير حسين يونس115712621222038054

كلية القانون/جامعة واسط411.0068.50اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيكرار امير علي نصيف115722621211049131

كلية القانون/جامعة واسط411.0068.50اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى ياسين عبد هللا زناد115732621211015124

كلية القانون/جامعة واسط410.0068.33اعدادية الزاكيات للبناتادبيكوثر عالء جواد كاظم115742621222032044

كلية القانون/جامعة واسط409.0068.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن علي طميش حسين115752621211049031

كلية القانون/جامعة واسط408.0068.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيدنيا رشيد ياسين جعفر115762621222029009

كلية القانون/جامعة واسط394.0065.67اعدادية اليسر للبناتتطبيقياسراء محسن قدير اسيد115772621522038001

كلية القانون/جامعة واسط388.0064.67اعدادية اليسر للبناتتطبيقيفاطمه كاظم تركي زغير115782621522038023

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط404.0067.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبراء ناهي كريم عبد هللا115792621424007032

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط399.0066.50اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيساره مخلف حسين كاظم115802621422032049

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط387.0064.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيحوراء خالد مهدي رحم115812421424015027

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط384.0064.00اعدادية دجلة للبنيناحيائيزين العابدين علي غضيب سالم115822621411020030

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط382.0063.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى عبد علي صافي115832221424010121

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط382.0063.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه حيدر نعيم جاسم115842621422032065

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط381.0063.50اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي محمد شمران ازعيل115852621411007085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط405.0067.50 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي ناجي عبد الحسين ياسين115862621211006059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط396.0066.00ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينور ماهر عبد الكريم مهدي115872621424011048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط395.0065.83ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمصطفى علي راضي عويد115881421211031067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيعبد هللا عايد جاسم عبيد115892621217006017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الميمون للبنيناحيائيصادق يعقوب درويش حمد115902621411033064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط391.0065.17اعدادية الميمون للبنينادبيسجاد علي ناصر حسين115912621211033023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط390.0065.00اعدادية المثابرون للبنينادبيحمزه سعيد حميد صكر115922221211082027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط389.0064.83اعدادية االصالة للبنينادبياحمد عودة نهاي عبد هللا115932621211035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط387.0064.50ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيحسن ياسر حرب خدام115942621215009003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط386.0064.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب ناصر حسين لطيف115952621422016132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط385.0064.17اعدادية السياب للبنينادبيعلي تحسين صبري محمد115962621211047040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط384.0064.00الخارجياتادبيتبارك اياد محمود سعدون115972621228050052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط383.0063.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء خليل رشيد كوكز115982621422015043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط380.0063.33ثانوية الفرسان المختلطةادبيعبد الرحمن ابراهيم وهيب مروح115992621217008015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط377.0062.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى عماد عباس جابر116002621511005099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط375.0062.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيميقات رياض محيسن دالي116012621422016222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط374.0062.33اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب صبيح دخن عاشور116022621422043062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط373.0062.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمنار اسامه جمعه شالش116032621422044061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط371.0061.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيهدى محمد جاسم محمد116042621422038163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط370.0061.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب فاضل حسن سدخان116052621422025098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط370.0061.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيصفاء جمعه عوده خلف116062621515010065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب صاحب كريم محمد116072621522016032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط368.0061.33اعدادية المناهل للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم علوان116082621422043091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط366.0061.00اعدادية سيد االنام للبنينادبياحمد علي خضر عبيد116092621211048007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط366.0061.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء حسن فرحان جبر116102621222029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط365.0060.83ثانوية علي الشرقي للبنينادبيسجاد جبار ناصر خلف116112821211009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط365.0060.83اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيهبه حيدر عزيز فرج116122621422031137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط364.0060.67اعدادية عطر الوالية للبناتادبيمريم جاسم محمد محمود116132621222045031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط364.0060.67ثانوية الفرسان المختلطةادبيمحمد ماجد عيسى وهيب116142621217008026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط364.0060.67اعدادية المثنى للبنينادبيباقر زيد مزهر محمد116152621211005012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط360.0060.00اعدادية القدس للبناتاحيائيمها فالح سعدون صالل116162621422033171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط453.0075.50ثانوية جصان للبناتاحيائينور كريم ايوب يوسف116172621422001044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط450.0075.00اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيايه فرحان جبار عجيل116182621426001160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط450.0075.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياخالص صالح عبد الحسن شياع116192621424012011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط450.0075.00ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنار قاسم علوان كاظم116202621424004132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط449.0074.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعلياء ضياء كاظم كريم116212621422018147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط449.0074.83ثانوية جصان للبناتاحيائيطيبه محمد سلمان منصور116222621422001034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط445.0074.17اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه حامد لعيبي كعيم116232621422036108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط442.0073.67اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمصطفى رياض رهيف دحام116242621411022196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط439.0073.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيأم البنين نجم عبد السادة علي116252621422032001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط439.0073.17اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب حاكم علي زغير116262621422022054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط430.0071.67اعدادية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيسراج فالح عباس موسى116272621411032022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط429.0071.50اعدادية النعمانية للبناتاحيائيساره حسين قاسم محمد116282621422017103
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط429.0071.50ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيهشام صيوان هندي شحيل116292221515010021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط427.0071.17اعدادية الحسين للبنيناحيائيعادل حسين علي كمار116302621411028070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط427.0071.17اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيامنه سلمان دنان ليلو116312621422021007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط415.0069.17اعدادية الغدير للبناتتطبيقيطيبه علي غازي عوفي116322621522016044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط414.0069.00ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيعباس سعيد حميد مالح116332621517018008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير زامل جوده116342621511010065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط390.0065.00اعدادية النيل للبناتتطبيقيسارة ستار جابر مشكور116352221522054019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط387.0064.50اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحسين خليل تبينه معارج116362221511058014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط387.0064.50ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيهدى ظاهر محيسن مذبوب116372221525010008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط386.0064.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزهراء ستار جابر يوسف116382621522016024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط382.0063.67اعدادية الكوت المسائية للبناتتطبيقيليلى رسول رمان خلف116392621526001044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط382.0063.67اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعلي باسم عودة كاظم116402621511033035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الغدير للبناتتطبيقيساره سعيد عبد علي رجب116412621522016039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط377.0062.83اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيتبارك محمد راضي نهير116422221522057005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط377.0062.83اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمرتضى عبدالكريم عبد الكاظم عبد الحسين116432621511009047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط374.0062.33اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيحاتم سلمان عطار سلطان116442621511004005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط369.0061.50ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيهدى علي جبار فرحان116452821522015042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط368.0061.33ثانوية فضة للبناتتطبيقيفاطمه عباس جبار صيهود116462621522024013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط364.0060.67ثانوية االجيال االهلية للبنينتطبيقيصالح خيري علوان ذياب116472621513011003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط363.0060.50اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعباس كاظم كليفح دحام116482621511020030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0080.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء عباس شبيب حمودي116492621222029012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0079.67ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء عبدالخضر طالب مزعل116502221424049031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0077.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء حسن كنش شرهان116512621422016086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0075.50اعدادية الحسين للبنينتطبيقيزين العابدين عويد عبد هللا طلب116522621511028020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0075.17اعدادية اليسر للبناتادبيفرح هادي حسن شويخ116532621222038042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0075.17اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبياحمد رجب سعد واحد116542821211039005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه فاضل شعالن سلمان116552621222059068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0073.50اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد جبار عبد الحسين عبد116562621211018038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0072.00الخارجياتادبيسيناء حاتم عبدالعال تاغي116572621228050155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط419.0069.83اعدادية المشكاة للبناتاحيائيطيبه ثابت كاظم خضير116582621422023043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط418.0069.67اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزينب مظفر هاشم جالب116592621222031017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط416.0069.33اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد قاسم علي مويش116602621411008041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط409.0068.17اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مجيد حميد116612621422043052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط404.0067.33اعدادية السياب للبنينادبيحيدر ربيع رهيف يونس116622621211047018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط401.0066.83اعدادية الحي للبناتاحيائيزهره حسين عبيد كاظم116632621422036077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط398.0066.33ثانوية األعراف المختلطةادبيصابرين صبيح علي شاهين116642621227009015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط395.0065.83اعدادية الكوت المسائية للبناتادبيوعد حاكم فزع مشعب116652621226001057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط394.0065.67ثانوية الظفراالهلية للبناتادبيفرح موسى سميع جاسم116662221224003006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط392.0065.33اعدادية الكوثر للبناتادبيغسق جاسم علوان حمزه116672621222013037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط386.0064.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء حيدر صاحب جليل116682621522018003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط384.0064.00اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد باقر حيدر محمد علي116692621211041034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيرسول علوان هليل جبر116701421211031023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0063.17ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسين هادي جيجان مرهج116712921211006013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط377.0062.83اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعون علي جدوع راهي116722221211049021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط376.0062.67ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيكرار شهيد كاطع بدع116732221213030008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين محمد جاسم حاجم116742621211048019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط373.0062.17ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي ياسين شريف محسن116752921211006037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية اليسر للبناتادبيزينب هاشم شبرم سلطان116762621222038029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيامينه حامد مارد كاظم116772621222004005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية النعيم للبنينادبيحسين ناجي فرحان جويعد116782621211008022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحسن سلمان حلو فيصل116792621511017014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط364.0060.67اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب عقيل حسين شوير116802621222045015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط363.0060.50اعدادية الغدير للبناتادبيريام رحيم طويهر علوان116812621222016035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط363.0060.50ثانوية عشتار المختلطةادبينور الهدى رحمن كاظم عليوي116822621227016004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط363.0060.50اعدادية االحرار للبناتادبيزينب علي غشيم بوهي116832621222035019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط362.0060.33ثانوية المركزية للبناتادبيأديان حر لفته حسن116842621222034001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط362.0060.33اعدادية المشكاة للبناتادبيزينب صباح خضير عباس116852621222023016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط362.0060.33ثانوية علي الغربي للبنينادبيسجاد عوده خلف فرج116862821211012020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط361.0060.17اعدادية الميمون للبنينادبيعلي ستار جبار حافظ11687262021033036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0086.50اعدادية الشباب للبنينادبيسجاد محمد جبر جابر116882221211031022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0083.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائياسراء حاتم صبر كطوف116892621422017007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0082.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيكرار نجم عبد حسن116901621511041070

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0081.83اعدادية الرحمة للبناتادبيتقى صباح كاظم جرو116912621222059022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0081.83اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيوليد خالد عبيد كتات116922621211049183

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0081.83ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيهجران رزاق جليل شايع116932221424049076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0081.33اعدادية الصفا للبناتادبيتبارك محمد فرحان علي116942621222015008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0081.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب رحيم حسين كاظم116952621222018014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0080.50اعدادية عبير العراق للبناتادبيزهراء مجيد محمود شهيب116962621222009020
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0080.33ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيسجاد سلطان عطشان خفي116972221417063009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0080.17اعدادية دجلة للبنينادبيعلي عادل ماهود عويد116982621211020020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0080.00اعدادية سيد االنام للبنينادبيجعفر صادق حميد عبود116992621211048012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0079.50ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيعذراء رحيم حسن كاظم117002621222029018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0079.50اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمة عالوي حسن شويخ117012621222038040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0079.17اعدادية النعيم للبنينادبيمحمد كريم ياسر محيسن117022621211008050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0078.67اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء طه ياسين طه117032621222038024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط471.0078.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيزهراء محمد اسوادي حسين117042621222002032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0078.33اعدادية الرحمة للبناتادبيكوثر محمد هادي عجيل117052621222059072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0078.17ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيهبه جعفر عبد الرزاق غركان117062621222056043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0077.83اعدادية النعيم للبنينادبياحمد كريم كركوش كاطع117072621211008005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0077.50اعدادية الموفقية للبنينادبيجاسم محمد كرم سعد117082621211039015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0077.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبا سعيد تركي حميدي117092621222018026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0077.00اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيهبه محمد محسن نايف117102621222004041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0076.67اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء حميد سبع خميس117112621222020016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0076.17اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد شهيد كريم دواح117122621211049007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0075.83اعدادية االحرار للبناتادبيسحر نذير دلي سلمان117132621222035021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0075.67اعدادية بدرة للبنينادبيعبد هللا زيدان خلف فنجان117142621211021022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0075.67اعدادية دجلة للبنينادبيمصطفى اياد هالل منشد117152621211020029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0075.67اعدادية النعيم للبنينادبيمنتظر فوزي خويدم شنداخ117162621211008060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0075.50اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب زيدان خلف فنجان117172621222045014

كلية اآلداب/جامعة واسط385.0064.17اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيرقيه حافظ جوده كويجو117182621222004018

كلية اآلداب/جامعة واسط374.0062.33اعدادية االبرار للبنينتطبيقيمهتدى علي غالي محمد117192221511070025

كلية اآلداب/جامعة واسط369.0061.50ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائياطياف محسن كطوف عبود117202621424005002

كلية اآلداب/جامعة واسط365.0060.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء مهدي رسن سعيد117212621422015056

كلية اآلداب/جامعة واسط364.0060.67اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد صالح عبد الرضا حمد هللا117222621211048067

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الميمون للبنينادبيمجتبى جعفر عيسى عويد117232621211033049

كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية اليسر للبناتادبيمروة ناجي غيال محسن117242621222038044

كلية اآلداب/جامعة واسط359.0059.83اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزينب علي حسين جاسم117252621422011046

كلية اآلداب/جامعة واسط359.0059.83ثانوية تبارك للبناتاحيائيسحر رشاد جابر صالح117262621422007022

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67ثانوية األعراف المختلطةادبيزينب سعيد جبر محمد117272621227009011

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67ثانوية علي الغربي للبنينادبيكرار علي حسين جنيوي117282821211012031

كلية اآلداب/جامعة واسط358.0059.67اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد حسين ناصر جاسم117292621511033044

كلية اآلداب/جامعة واسط356.0059.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيباقر محمد واجد ناصر117302821511021008
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كلية اآلداب/جامعة واسط355.0059.17اعدادية المثنى للبنينادبيعباس رعد محبس داود117312621211005050

كلية اآلداب/جامعة واسط354.0059.00ثانوية القانتات للبناتاحيائيزينب فرحان راضي كاظم117322421422033031

كلية اآلداب/جامعة واسط354.0059.00الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيمصطفى سعد عزيز عاصي117332321411068022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0080.00ثانوية ام الكتاب للبناتادبيفاطمه سمير جاري سيد117342621222052011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط404.0067.33ثانوية الدبوني للبناتاحيائيالره وليد عبد فوزان117352621422027033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط391.0065.17اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب علي عوده عبود11736262042111029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط389.0064.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبتول مهدي رحيم بهك117372621424004024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط379.0063.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعمر محمد خلف ثجيل117382221513036021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيندى مهدي عبد علي كاظم117392321422035126

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعباس محمد عباس أبو حميد117402621417006038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط371.0061.83ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيعذراء سامي ونان فرهود117412621422063018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط370.0061.67اعدادية العزيزية للبناتاحيائيايه جبار خزعل حسن117422621422039007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط369.0061.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيبتول حسن عبيد شبل117432621424012032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط365.0060.83ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيميثم خلف ناهي عباس117442921411015038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط360.0060.00ثانوية العزيزية المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر فليح بلي117452621426003005

كلية الطب/جامعة ميسان595.0099.17ثانوية سيناء للبناتاحيائيسلسبيل عبد الستار عبد الجبار علي117462821422014026

كلية الطب/جامعة ميسان594.0099.00ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صباح زيدان كاظم117472821422003096

كلية الطب/جامعة ميسان594.0099.00اعدادية البيان للبناتاحيائيغسق ستار جبار كاظم117482821422028070

كلية الطب/جامعة ميسان594.0099.00ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائياخالص كاظم عكيله سلمان117492821422016001

كلية الطب/جامعة ميسان594.0099.00ثانوية كميت للبناتاحيائيصابرين هادي احمود اخشين117502821422017033

كلية الطب/جامعة ميسان593.3298.89ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك شياع راضي حمد117512821422029008

كلية الطب/جامعة ميسان593.0098.83ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء جمال عبد هللا عباس117522821422002046

كلية الطب/جامعة ميسان593.0098.83ثانوية المشكاة للبناتاحيائييقين الزم صاحب زبون117532821422031066

كلية الطب/جامعة ميسان593.0098.83ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم فضيل117542821422001036

كلية الطب/جامعة ميسان593.0098.83اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيياسين حسن علي عبد117552821411015051

كلية الطب/جامعة ميسان592.5298.75ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى حازم نوري كاطع117562821411023052

كلية الطب/جامعة ميسان592.3298.72ثانوية المتميزاتاحيائيسميه طه حسن جاسم117572821422029024

كلية الطب/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة باسل عزيز عبد الوهاب117582821422019054

كلية الطب/جامعة ميسان592.0098.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء حسين علي مسير117592821422013045

كلية الطب/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عباس موحان حسن117602221424051113

كلية الطب/جامعة ميسان592.0098.67ثانوية المشكاة للبناتاحيائياطياب ماجد جاسب عبد هللا117612821422031001

كلية الطب/جامعة ميسان591.0098.50اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن محمد كشاش دهش117622821411008015

كلية الطب/جامعة ميسان591.0098.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيعباس حيدر عبد الكريم محمود117632821411005069

كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد صالح عزيز داخل117641521411004003
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كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي محمد جاسم كاظم117652221411027110

كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن هادي عبد عاشور117662221413013032

كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه حاتم وجر حسوني117672821422012110

كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد ماجد راهي لفته117682221413023089

كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيجمانة باسم محمد عبد العزيز117692821422003030

كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم كريم جلوب حسين117702821422002099

كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيرقيه حسون الزم كويت117712821426001086

كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبتول حامد حاكم مطلك117722621424001007

كلية الطب/جامعة ميسان589.1298.19للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيطيبة عالء الدين عبد الكاظم فرج117732421422037029

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء علي جبر بريسم117742221424028211

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية البيان للبناتاحيائيضحى حسين عبد هللا عباس117752821422028062

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيمريم علي هادي محسن117762821422020069

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم محمد ناصر كاظم117772321411006148

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد منذر محمد علي علوان117782321411006194

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور حسين عبد المهدي راضي117792221424022091

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيزيد رافد عباس عبد117802321411019070

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية السبطين للبنيناحيائيهمام عبد الجبار فالح حسين117811221411022075

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي مظفر عبد الهادي ناصر117822321413003027

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم حسين علي عمران117832421422047235

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي باسم محمد سعيد117842621411002070

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمقتدى كاظم كزار خليف117852621411001202

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرفل علي دبيس شحيل117862821422005034

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ حسنين عبدالستار زنكاح117872321422013477

كلية طب االسنان/جامعة ميسان587.0097.83اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب اياد علي ياسين117882821422012071

كلية طب االسنان/جامعة ميسان586.0097.67اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء احمد رحيم جاسم117892821422012045

كلية طب االسنان/جامعة ميسان586.0097.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيسجاد عادل جمال عبد الحسين117902221413006064

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.4497.57ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء عادل مهودر راضي117912821422029035

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0097.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيرسل خيون مهدي هارف117922821422002125

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد ريسان بطل عبد هللا117932821422005086

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد صبيح محمد صالح117942821411005124

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية الثورة للبنيناحيائيجعفر الصادق محمد غياض عبيد117952821411001017

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية العمارة للبناتاحيائينبأ محمد لفته عبد الحسن117962821422009133

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.0097.33اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين غافل جبر117971521422004040

كلية طب االسنان/جامعة ميسان584.0097.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي خليف117982821422009064
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.1697.19ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيندى حميد عطيه خلف117992821426001087

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب سلمان مهدي حتيب118001221422024092

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء عقيل صالح عبد الجليل118012821422013049

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب سليم صالح تومه118022821422018061

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمجتبى قيس صباح يوسف118032421411021070

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب الحوراء حسين اشكير محمود118042821422013056

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.8497.14اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيصادق علي حامي مهودر118051621411068022

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.5297.09ثانوية المتميزيناحيائيجعفر محمد غانم محمد118062821411023015

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.4097.07ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتقى جواد كاظم خضير118071321422043027

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0097.00ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء قيس قاسم محمد118082821424005004

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0097.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيمالك حيدر حميد علي118092621422025157

كلية طب االسنان/جامعة ميسان582.0097.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن ظاهر محسن عبد118102421411048066

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0097.83ثانوية السالم للبنيناحيائيحسين مكي عيسى دعيم118112821411004027

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0097.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء انور عبد االمير علي118122821422005047

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.9297.82ثانوية المتميزاتاحيائياديان مهدي محسن بستان118132821422029001

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0097.67ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيخديجه هاشم حسن حميدي118142821422043016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0097.67ثانوية كميت للبناتاحيائيفاطمه هاشم كشيش ماجود118152821422017042

كلية الصيدلة/جامعة ميسان586.0097.67ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسين كاظم عبار شرهان118162821411011017

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيرسول فاخر عبيد عليوي118172821411010009

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية الزوراء للبناتاحيائيبراء نصير مردان جعفر118182821422020005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0097.50ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار جوحي118192821422001084

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0097.50ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء جاسم حيدر مزعل118202821422032019

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0097.50ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيشهد عزام عبد المحسن صالح118212821422003083

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0097.50ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب عبد الرضا خرص حسن118222821422002071

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب فاضل جابر أجريح118232821422012086

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0097.50ثانوية النصر المختلطةاحيائيمنتظر حيدر زوير عباس118242821417004010

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.4897.41ثانوية المتميزيناحيائياركان الدين يحيى صدام جياد118252821411023013

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.2097.37ثانوية المتميزيناحيائياحمد راضي زغير جابر118262821411023009

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية النصر المختلطةاحيائيسجاد عبد علي قاسم شويع118272821417004005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.0097.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتقى نوفل سليم محمدحسين118282321422072073

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي فاضل كاظم مزبان118291521411014011

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء انس هاني مهدي118302221424051044

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد عالء عبد الحسين خزعل118312821411011002

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسماح ستار هاشم حسين118322821422043032
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيرسول رعد خلف حسون118332821411035015

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.0097.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيبركات فالح عبيد زغيرون118342921422025024

كلية الصيدلة/جامعة ميسان583.8897.31ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سمير ياسر عبد118352421411041104

كلية الصيدلة/جامعة ميسان583.4097.23ثانوية المتميزاتاحيائياماني باسم محمد حسن118362821422029004

كلية الصيدلة/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرسل علي جبار صنكور118372821422005033

كلية الصيدلة/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم مهدي118382721422037091

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان506.0084.33اعدادية البيان للبناتتطبيقينور الهدى فالح جودة عاتي118392821522028057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان504.0084.00اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيفاضل هادي جابر اسماعيل118402821511037094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان503.0083.83ثانوية خولة للبناتتطبيقيكوثر جبار كاطع رمح118412821522033035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان503.0083.83ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه زغير فعل ناصر118422821522043035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان501.0083.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيام البنين عبد الكريم عبد الحسن قاسم118432821522033002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان499.0083.17ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء هيثم كاظم محمود118442821522010027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان495.0082.50ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي قاسم عاصي ياسر118452821511011089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان493.0082.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد صادق بدر نصر غضيب118462821511005128

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان505.0084.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيايمان عالء محيبس شلغم118472821522020009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان505.0084.17ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيعلي فاخر عبد هللا كعيد118482821511032034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان505.0084.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي ثائر عبود عزيز118492821511007065

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان503.0083.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد حسن علي صياح118502821511015168

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان501.0083.50اعدادية الزوراء للبناتتطبيقييقين احمد محيبس شلغم118512821522020068

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان498.0083.00ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايمان علي عوده عبد هللا118522821522018011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان493.0082.17ثانوية النصر المختلطةتطبيقيجعفر فرحان زاير فعل118532821517004004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان493.0082.17ثانوية النضال للبناتتطبيقيايه صبيح عبد الرضا بريدي118542821522001005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان492.0082.00اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحيدر كريم قاسم زيدان118552821511021047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان490.0081.67ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيكوثر ستار جبار محسن118562821527006006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان490.0081.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينب رعد عبد الزهرة حسين118572821522028030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان490.0081.67اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيزين العابدين غالب كريم عريمش118582821511007043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان487.0081.17اعدادية البيان للبناتتطبيقينجوى كامل فريح داود118592821522028052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان486.0081.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد عالء بريس منكر118602821511001164

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان485.0080.83ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة سعد زغير وادي118612821522033030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان484.0080.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي عبد الزهرة صبيح عبد الزهرة118622821511010063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان484.0080.67ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيابا الحسن فاضل محمد صبر118632821511022002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان483.0080.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحيدر محمد علوان كاظم118642821511015062

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان528.0088.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور قاسم حسن محمد118652821422005142

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان527.0087.83ثانوية علي الغربي للبنيناحيائييوسف محمد حسن علي118662821411012041
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قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان526.0087.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيسجاد حسن زاير براك118672821411005057

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان514.2485.71ثانوية المتميزينتطبيقيمصطفى احمد محيسن حاشوش118682821511023011

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمحمد رضا باقر هلول هاشم118692821511013031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0093.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى حمود كرم حمود118702821511001184

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0093.50اعدادية كميت للبنينتطبيقيغيث خماس فرحان جبر118712821511014055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0093.50ثانوية خولة للبناتتطبيقيرقية ماجد حمود مطشر118722821522033008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0093.50اعدادية البيان للبناتتطبيقيآمنة عالء عبد الزهرة جبر118732821522028001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان560.0093.33ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيأديان نوري عبد الحسن حميدي118742821522045001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان560.0093.33ثانوية كميت للبناتتطبيقيأيه صبري خلف عنيد118752821522017002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0093.00ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمنتظر مهدي سدخان عشب118762821517005023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان558.0093.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى عالوي محيسن هاشم118772821511001190

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان557.0092.83ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيدعاء رهيف بداي جلود118782821522027011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان557.0092.83ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيذو الفقار عباس داخل زويهي118792821511019026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان557.0092.83ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي حيدر حسن صبير118802821511012032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان556.0092.67اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء كاظم حسين محمد118812821522028025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية النضال للبناتتطبيقيسارة عبد الرضا جوحي داخل118822821522001039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان556.0092.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء حميد جبار بديوي118832821522018041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين علي بلعوط حسن118842821511005049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية المشرح للبنينتطبيقيسيف الدين عبد الزهره عبد الحسين داغر118852821511017060

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان555.0092.50اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبيد118862821511007029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمريم عالء غازي مانع118872821522009072

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي محمود جاسم محمد118882821511007087

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان553.0092.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابراهيم محمد جبار الزم118892821511005002

كلية العلوم/جامعة ميسان535.0089.17اعدادية العمارة للبناتاحيائينوره عبد عطيه محمد118902821422009145

كلية العلوم/جامعة ميسان503.0083.83ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحيدر محمد سعدون عجرم118912821411035014

كلية العلوم/جامعة ميسان494.0082.33ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيعذراء علي حسين جري118922821427002005

كلية العلوم/جامعة ميسان493.0082.17ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء عادل قاسم عكيد118932821522043017

كلية العلوم/جامعة ميسان490.0081.67اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء حيدر صبري رشك118942821522013019

كلية العلوم/جامعة ميسان489.0081.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيايالف عمار موسى دعيم118952821422005007

كلية العلوم/جامعة ميسان488.0081.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقياسماء رمضان محمد حسون118962821522018005

كلية العلوم/جامعة ميسان487.0081.17اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيختام محمد عبد الحسين دريول118972821422012032

كلية العلوم/جامعة ميسان487.0081.17ثانوية المشكاة للبناتاحيائيايات محمد كاظم جاسم118982821422031005

كلية العلوم/جامعة ميسان485.0080.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرقيه صبيح لفته عطيه118992821422005041

كلية العلوم/جامعة ميسان484.0080.67اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيغدير صباح شنون عطيه119002821522013033
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كلية العلوم/جامعة ميسان482.0080.33اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور باسم حمدان شغيت119012821522005052

كلية العلوم/جامعة ميسان482.0080.33ثانوية االصالة للبناتتطبيقيتبارك فرحان عبود شويع119022821522002008

كلية العلوم/جامعة ميسان477.0079.50ثانوية غرناطة للبناتاحيائيطيبه علي حسين محمد119032821422024041

كلية العلوم/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيايه قاسم حسن حيدر119042821422003020

كلية العلوم/جامعة ميسان475.0079.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسجى عالوي فاضل نعمه119052821422013068

كلية العلوم/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية العذراء للبناتاحيائينبأ ريسان عبدالرضا امدين119062821422008058

كلية العلوم/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد عبد هللا119072821522018039

كلية العلوم/جامعة ميسان471.0078.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيسجاد حسين عاتي عرار119082821411007049

كلية العلوم/جامعة ميسان471.0078.50ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيغيداء علي كامل بنيان119092821527005010

كلية العلوم/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية االصالة للبناتاحيائيايمان ماجد كاظم اسود119102821422002017

كلية العلوم/جامعة ميسان469.0078.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيموده عباس علي جابر119112821422013120

كلية العلوم/جامعة ميسان469.0078.17اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم حميد119122821522009057

كلية العلوم/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيسجاد صبيح عبد هللا صالح119132821511028020

كلية العلوم/جامعة ميسان469.0078.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد جعفر احمد حسين فليح119142821511002096

كلية العلوم/جامعة ميسان467.0077.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيهبة هللا علي كاظم علي119152821422003130

كلية العلوم/جامعة ميسان467.0077.83ثانوية غرناطة للبناتاحيائيتقى علي حسين محمد119162821422024019

كلية العلوم/جامعة ميسان465.0077.50ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء صالح عويد حرز119172821426001027

كلية العلوم/جامعة ميسان464.0077.33ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقياحمد عبد العزيز حنون حطيحط119182821511035004

كلية العلوم/جامعة ميسان464.0077.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيابو الفضل ثائر عبد المجيد موسى119192821511008005

كلية القانون/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية اليمامة للبناتادبيجوان مصطفى حشمت رحيم119202821222013010

كلية القانون/جامعة ميسان427.0071.17ثانوية دجلة للبنينادبيمنذر حسن جاسم شوير119212821211011052

كلية القانون/جامعة ميسان419.0069.83الخارجياتادبيفاطمة رسول احمد خنجر119222821228050184

كلية القانون/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية سيناء للبناتادبيسالي احسان احمد نعمان119232821222014015

كلية القانون/جامعة ميسان407.0067.83ثانوية سيناء للبناتادبيتسنيم يحيى حطاب جعفر119242821222014005

كلية القانون/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية ام ورقة للبناتادبيزينه اسماعيل كريم مهاوي119252821222038028

كلية القانون/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية دجلة للبنينادبيمهيمن علي عبد الحسن كاظم119262821211011055

كلية القانون/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبينسرين كريم هاشم صحين119272821222004028

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0070.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين صبيح نعمه ماشاف119282821511015038

كلية التمريض/جامعة ميسان562.0093.67ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي حسين علي جبر119292821411011041

كلية التمريض/جامعة ميسان561.0093.50اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعلي احمد سعيد هادي119301721411057034

كلية التمريض/جامعة ميسان559.0093.17ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيمصطفى جاسم نعيم عذيب119312821411032009

كلية التمريض/جامعة ميسان557.0092.83اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد الصادق مازن محمد عبد الحسين119322721411007084

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0092.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمرتضى محمد كاظم عالوي119331421411041102

كلية التمريض/جامعة ميسان553.0092.17ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيصادق يوسف خلف سويحل119342821411019010
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كلية التمريض/جامعة ميسان547.0091.17ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيشهد محمد حنتاو محسن119352821422043033

كلية التمريض/جامعة ميسان544.0090.67ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيام البنين محمد كريم راضي119362821424001002

كلية التمريض/جامعة ميسان543.0090.50ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمنار حسين اسماعيل جاسم119372821422018095

كلية التمريض/جامعة ميسان540.0090.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيوصال قاسم عبد الحسن امير119382621424002156

كلية التمريض/جامعة ميسان536.0089.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيبنين حسن جاسم محمد119392821422010015

كلية التمريض/جامعة ميسان534.0089.00اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عزيز نعيم مطر119402221422042342

كلية الزراعة/جامعة ميسان355.0059.17اعدادية االندلس للبنينتطبيقينور الدين علي جباري كاظم119412821511008122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان401.0066.83ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمحمد صالح نعيم حسين119422821217001052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيباقر ميثم محمد جاسم119432821511022011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان395.0065.83اعدادية الزوراء للبناتادبيجنات عالء حسين عاشور119442821222020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان394.0065.67اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسن طارق علي محسن119451521511010017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم حسن ديوان جبارة119462821222005077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان378.0063.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء عباس ديوان جبارة119472821222005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان378.0063.00اعدادية المشرح للبنيناحيائيعلي احمد خوام سلمان119482821411017011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية التحرير للبنينادبيمحمد عدنان جبار كاظم119492821211003098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية التحرير للبناتادبيسجى محمد عزيز رسن119502821222007018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيضحى عالء عبد الكاظم عبيد119511621524022025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية النجاة للبناتادبيرقية احمد خضر علي119522821222042025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان360.0060.00اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين علي عبد هللا عباس11953282021002023

كلية التربية/جامعة ميسان452.0075.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغدير أمير جبار شلش119542821422013084

كلية التربية/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية الكحالء للبناتاحيائيعلياء عبد الزهرة حريب راضي119552821422011036

كلية التربية/جامعة ميسان447.0074.50اعدادية العمارة للبناتتطبيقيقنوت احمد عداي فريح119562821522009066

كلية التربية/جامعة ميسان446.0074.33اعدادية الزوراء للبناتاحيائيدعاء ياسين طه حسين11957282042070010

كلية التربية/جامعة ميسان445.0074.17اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمؤمل موسى عبد المحمد جاسم119582821511015154

كلية التربية/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب نعمه عبد الزهره حسن119592821422010065

كلية التربية/جامعة ميسان441.0073.50اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين جبار شاكر تيبه119602821511005045

كلية التربية/جامعة ميسان439.0073.17اعدادية العمارة للبناتاحيائيعذراء قاسم حميد علي119612821422009099

كلية التربية/جامعة ميسان438.0073.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقيتقى عبد  مجيد كاظم119622821527004001

كلية التربية/جامعة ميسان434.0072.33ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيابتهال رعد عبود عجيل119632821422043001

كلية التربية/جامعة ميسان433.0072.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينور خالد جميل عبد الساده119642821522018087

كلية التربية/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيسجى حسين وادي مرجان119652821426001097

كلية التربية/جامعة ميسان432.0072.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد جاسم حمودي حسين119662821411005115

كلية التربية/جامعة ميسان432.0072.00ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء منشد حسن منشد119672821522019033

كلية التربية/جامعة ميسان431.0071.83ثانوية النصر المختلطةتطبيقيضياء الدين نوري حاتم جبر119682821517004016
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كلية التربية/جامعة ميسان430.0071.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحنين عبد الزهره كباشي محيسن119692821422018030

كلية التربية/جامعة ميسان428.0071.33اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين سلمان محمد حمزة119702821211015003

كلية التربية/جامعة ميسان425.0070.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتغريد خليل ابراهيم عبد الجبار119712821422005019

كلية التربية/جامعة ميسان419.0069.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمريم ماجد يوسف كاظم119722821522009073

كلية التربية/جامعة ميسان417.0069.50اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك كامل زغير حسين119732821422005016

كلية التربية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم كاظم هامل جاسم119742821522043046

كلية التربية/جامعة ميسان416.0069.33ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتتطبيقيدعاء وسام حسن موسى119752821524005002

كلية التربية/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيهبه فيصل كاطع لطيف119762821222038064

كلية التربية/جامعة ميسان406.0067.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة مرتضى عبد الحسن نجدي119772821222036057

كلية التربية/جامعة ميسان391.0065.17ثانوية االرتقاء للبناتادبييقين احمد حسين علي119782821222039047

كلية التربية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية التحرير للبناتادبيبنين حامد عباس صويريج119792821222007003

كلية التربية/جامعة ميسان385.0064.17ثانوية مروج الذهب للبناتادبيحوراء علي حرفش جبر119802821222044021

كلية التربية/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيحسن عبد الواحد ضيدان فالح119812821217002006

كلية التربية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية الكحالء للبناتادبيهبه ابراهيم جبار عديم119822821222011046

كلية التربية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية ام ورقة للبناتادبينبأ حيدر كاظم دواس119832821222038058

كلية التربية/جامعة ميسان371.0061.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيجاسم محمد حميد سلمان119842821211039020

كلية التربية/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية التحرير للبنينادبيمؤمل فاضل محمد يوسف119852821211003087

كلية التربية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية كميت للبناتادبيمريم سعد عواد معيدي119862821222017044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان531.0088.50اعدادية الزوراء للبناتادبيصبا مرتضى عيسى كاظم119872821222020048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان506.0084.33ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيمحمد عبد هللا طالب نبهان119882821411013023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان495.0082.50اعدادية البيان للبناتادبيتبارك جعفر عبد الحسين سبع119892821222028006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان495.0082.50اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين علي عزيز عبود119902821511015041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان491.0081.83ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينبأ يوسف جاسم جودان119912821222036067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان491.0081.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيأمنة عماد فاضل كاظم119922821222005002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان491.0081.83ثانوية التحرير للبناتادبينور الهدى صفاء طالب عداي119932821222007032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان490.0081.67ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيجنات محمد علي حمود119942821222036013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان490.0081.67اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمة جالل عبد علي جاسم119952821222013026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان488.0081.33الخارجياتادبيزهراء خيون مطر عيسى119962821228050099

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان487.0081.17اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى حسن هاشم عبيد119972821222005090

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان486.0081.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك راضي جاسم محمد119982821422009033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان484.0080.67اعدادية المرتضى للبنينادبيزين العابدين فاضل حسن حمد119992821211002043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان483.0080.50ثانوية االقصى للبناتادبيغدير عباس عودة فرج120002821222021032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان481.0080.17ثانوية التحرير للبناتادبيضحى رحيم علوان سعد120012821222007020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان480.0080.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيعذراء بدر حسين علي120022821222005062
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان478.0079.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة علي زيارة عوض120032821222005069

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان477.0079.50ثانوية كميت للبناتادبينور حسن شالكي محسن120042821222017052

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان477.0079.50اعدادية اليمامة للبناتادبيبنت الهدى هشام حيدر محمد120052821222013008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان475.0079.17ثانوية التحرير للبناتادبيبنين محمد هندي عاتي120062821222007007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية التحرير للبناتادبيبنين محمد هليل زيدان120072821222007006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان471.0078.50للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبياسراء حيدر سليم مزعل120082821222041002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان470.0078.33ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزينب عبد هللا عالوي فرعون120092821222016017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية النجاة للبناتادبيروى حسين منسي رميح120102821222042027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية جنة الخلد للبناتادبيبنين عبد الرضا مظلوم هوري120112821222037011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء ريسان داخل بجاي120122821222008026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيكوثر محسن فرحان صبيح120132821222004021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان468.0078.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريام عدنان هاشم داود120142821222005076

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان468.0078.00ثانوية النجاة للبناتادبيزينب قاسم كاظم محمد120152821222042053

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان466.0077.67للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء حسين فاخر حسين120162821222041016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب خالد محسن خالوي120172821422012076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية المشرح للبناتتطبيقيايات عزيز عبد الحسين عالوي120182821522022002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50ثانوية البتول للبناتادبيحوراء فاضل عذار كاطع120192821222006017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0064.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي عباس ارحيمه حبيب120202821511021086

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0064.00ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيوديان عبد الزهره علوان صكر120212821522015045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب خالد نعيم معن120222821422009076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيمريم رمضان دعير محسن120232821522016020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم منشد120242221424011010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيسجاد جبار عبود كبير120252221417063007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى كامل كفه منحوش120262221411070198

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان380.0063.33اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء احمد عجيل زاير120272821522005015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية المصطفى للبناتاحيائيساره مهدي حميد دبين120282221422006059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيايه علي خضير حمود120292221424036004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيسارة مهاوي سلمان خالطي120302821522020030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان379.0063.17اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيحوراء حسن شنون اعطية120312821522020014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيايات كاظم طعمه الزم120322821426001010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الهدى حسين مكطوف كحامي120332821422009139

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية النضال للبناتتطبيقينرجس صباح بدن كاظم120342821522001055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0062.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكرار عباس هاشم بدر120352821511002084

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0062.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء محمد عيسى بريدي120362821522009035
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية الميمونة للبناتاحيائيعذراء كريم زياره نعمه120372821422023060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيآيه محمد ستار طارش120382821522025001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0062.50اعدادية البيان للبناتاحيائينرجس ماجد حميد امونس120392821422028092

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0062.50ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائينبأ سلمان هادي لفته120402221424003146

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0062.33اعدادية الفجر للبناتاحيائيبتول تركي عبيد مبارك120412221422027010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0062.33ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحيدر محسن نوماس حسن120422821511020032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان373.0062.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائينور الدين زايد خليف محمد120432221411019222

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب باسم نعيمه ماشاف120442821422009074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0062.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيتبارك باسم شاكر علي120452821522010012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83ثانوية الكحالء للبناتاحيائيأسالم حولي ياسين طهيوش120462821422011001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيآيه حازم حسن حسين120472821422015004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيسجاد كريم نشمي خشجوري120482821511022023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيبتول حسين عبد الزهره رشك120492821522012005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.0061.67اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيعلي قيس شنيشل مجاثر120502821511040022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيبتول حسن خلف عذافه120512821522012004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية المشرح للبناتتطبيقيخلود حبيب شولي محسن120522821522022004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء عبد الهادي خنجر محسن120532821522025010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية الفرات للبناتتطبيقيرقية صابر طاهر محداد120542821522010016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان368.0061.33اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك عوده اسماعيل ضيدان120552821422009036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان368.0061.33ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزهراء علي مريبت وادي120562821522015015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0061.17اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيساجده نعيم محمد حسان120572821522012027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0061.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجاسم فرج رمل فرج120582821511002015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0061.00اعدادية العمارة للبناتتطبيقيبتول محمد صدام كاظم120592821522009011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0061.00ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء سالم سعد سباهي120602821522010021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية المشرح للبنيناحيائيحسنين سريح محمد زبون120612821411017004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعيسى حسن سعيد محمد120622221511041020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة عزيز هاشم محمد120632821522020042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه رعد محمد عيسى120642821522009059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0060.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشمس قاسم مقداد راضي120652821422013073

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان364.0060.67ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيجمانة حسين عبد االئمة كاظم120662821526001020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمهدي كاظم حنوف موسى120672821215001224

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان363.0060.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم مهدي صالح120682821422023064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0060.33اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيكوثر زيدان خلف فريح120692821522020048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان362.0060.33اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي عجيل صالح بداي120702821511017075
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزينب الحوراء حسنين قاسم راضي120712821422025009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء مجيد مطر هليل120722821422007015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17اعدادية رملة للبناتاحيائيرانيه عالء نذير خصاف120732221422015033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم مجيد جاسب حسين120742821522043047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان361.0060.17ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي سالم محمد عيادة120752821511020064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00اعدادية الدواية للبنيناحيائيحيدر محسن بريس عسكر120762221411023013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية الميمونة للبناتاحيائياحرار رياض عبد الرزاق طاهر120772821422023001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي ناصر عبد النبي حافظ120782821515001392

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي محمد مطر محيبس120792821511007086

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0078.17ثانوية النجاة للبناتادبينرجس كاظم عودة حسوني120802821222042078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0075.83ثانوية جنة الخلد للبناتادبيروان محمد حاتم حسان120812821222037021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0075.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد فاضل خليف محمد120822221411019013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0075.33ثانوية االقصى للبناتادبيغدير يعرب بدر سلطان120832821222021033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0074.67ثانوية مهد الحضارات للبنينادبياحمد كاظم حسن عبود120842821211020011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0073.67ثانوية الغفران للبناتتطبيقيمريم بدر العيبي شخير120852821522019047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0073.33اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء حسن نكال جاسم120862821222020019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية البتول للبناتادبيبنين امجد كامل صنكور120872821222006005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0073.17ثانوية جنة الخلد للبناتادبيمريم عباس حسين صدام120882821222037048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0073.00اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى فاهم نجم عبد هللا120892621211049161

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0072.33اعدادية البيان للبناتادبيزهراء مجيد عمران عيسى120902821222028018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0072.00اعدادية عين الحياة للبنينادبيباقر هاني عبود رداد120912921211007016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0071.83اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمجتبى كريم ناصر حسن120922821211010022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان430.0071.67للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيابتهال عباس زبون كاظم120932821222041001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيدعاء عبد المنعم كاظم راضي120942321227029003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية النصر المختلطةادبيرباب كاظم حسن عكبايه120952821227004004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0071.50ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيبنين رياض عودة صفر120962221524028004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0070.83اعدادية اليمامة للبناتادبينور الهدى محمد عبد الحسين خلف120972821222013036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0070.50للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيزهراء عباس شبر احمد120982821222041019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0070.33ثانوية النضال للبناتادبيتقى تحسين علي قصاب120992821222001019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00ثانوية الكحالء للبنينادبيمنتظر عبد هللا مبادر سريح121002821211006040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية اليمامة للبناتادبيايات حسنين محمد جواد كاظم121012821222013007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0070.00اعدادية اليمامة للبناتادبيمنار علي عبد الرضا مدهلي121022821222013030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0069.67ثانوية االرتقاء للبناتادبينور عباس سلطان دعداع121032821222039042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0069.67اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيابراهيم كاظم هاشم عويد121042821211039003
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية البتول للبناتادبيتبارك لطيف علي حرز121052821222006010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0069.50ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء حسن هاشم محمد121062821222024010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان415.0069.17ثانوية دجلة للبنينادبيمنتظر صبيح سالم سعيد121072821211011049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان415.0069.17اعدادية عين الحياة للبنينادبيصادق هاني عبود رداد121082921211007062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان414.0069.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك علي مطلك حوشي121092821222005020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0068.83اعدادية البيان للبناتادبيجنات حسوني جاسم خلف121102821222028009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان411.0068.50اعدادية االمام للبنينادبينعمه عبد الحسين عليوي عبيد121112321211013041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان410.0068.33ثانوية الميمونة للبناتادبيشهد محمد جاسم مولى121122821222023033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعبد هللا سالم اعبيد قاسم121132821211039061

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان407.0067.83اعدادية اليمامة للبناتادبيآيه محمد هشام عبد الحميد121142821222013003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0067.50ثانوية جنة الخلد للبناتادبيبنين سعدون جاسم عيسى121152821222037010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17ثانوية النجاة للبناتادبيزينب باسم طاهر جاسم121162821222042045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية البيان للبناتادبييقين محمد عباس جاسم121172821222028043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان403.0067.17اعدادية اليمامة للبناتادبيآيه دريد صبري عيسى121182821222013002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00اعدادية المرتضى للبنينادبياحمد عبد الحسين جبار سلمان121192821211002011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان402.0067.00ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب كاظم خليفه سلطان121202821222023025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان401.0066.83اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء محمد رسن سلمان121212821222005048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية التحرير للبناتادبيطيبه علي ماجد مفتن121222821222007022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان399.0066.50ثانوية النصر المختلطةادبيمنتظر حسين جمعه حيدر121232821217004030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان397.0066.17ثانوية قبضة الهدى للبناتادبياستبرق عبد موات هاشم121242821222030001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0066.00اعدادية النعيم للبناتادبيحوراء سعد جعاتي عطيه121251421222009025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67ثانوية الميمونة للبناتادبيانفال جالل شياع فهد121262821222023003

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0063.67اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد عالوي حسين شيشخان121272821215001192

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.0061.67ثانوية التحرير للبنينادبياحمد شهاب حمود حسين121282821211003007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0061.17ثانوية دجلة للبنينادبيحسين سعيد كاظم عالن121292821211011015

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0060.83ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه فيصل لفته حمادي121302821222006055

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان360.0060.00ثانوية ام ورقة للبناتادبيبتول خماس مالح كاظم121312821222038009

كلية الطب/جامعة المثنى594.0099.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد لؤي صاحب مجيد121322921411017124

كلية الطب/جامعة المثنى594.0099.00ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حمدان كاظم عبد121332921413005062

كلية الطب/جامعة المثنى593.0098.83اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين حيدر عبد العالي فرج121342921422024045

كلية الطب/جامعة المثنى592.0098.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياستبرق علي رحيم سلمان121352921424003005

كلية الطب/جامعة المثنى592.0098.67اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب نجم عبد صاحب12136272042058202

كلية الطب/جامعة المثنى591.0098.50اعدادية السماوة للبناتاحيائينور رياض داخل منصور121372921422024264

كلية الطب/جامعة المثنى591.0098.50ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك عدنان محمد حمود121382221424001017
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كلية الطب/جامعة المثنى591.0098.50ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر حسين مفتن121392921424003100

كلية الطب/جامعة المثنى590.0098.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحيدر علي رزاق كتوب121402221411019074

كلية الطب/جامعة المثنى590.0098.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيضي ضياء هاشم شريف121412921422026060

كلية الطب/جامعة المثنى589.6898.28ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد احمد جاسم حنون121422421411049023

كلية الطب/جامعة المثنى589.3698.23ثانوية المتميزاتاحيائيامنيه علي عبد جاسم121432421422036003

كلية الطب/جامعة المثنى589.2098.20ثانوية المتميزيناحيائيكرار حسين عبد كريدي121442521411030041

كلية الطب/جامعة المثنى589.0098.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء نبيل لفته علوان121452221422016086

كلية الطب/جامعة المثنى589.0098.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد هللا احمد جابر صيهود121462421411048156

كلية الطب/جامعة المثنى589.0098.17ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحر كاظم جبار ونان121472421411040015

كلية طب االسنان/جامعة المثنى589.0098.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياسيا عامر مصطاف محمد121482921424003006

كلية طب االسنان/جامعة المثنى587.0097.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائياديان عماد فنجان فوال121492921422023007

كلية طب االسنان/جامعة المثنى587.0097.83اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب وسام ازهر غازي121502921422027181

كلية طب االسنان/جامعة المثنى586.0097.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيباقر عبد العباس عبد الكريم عزيز121512921413002003

كلية طب االسنان/جامعة المثنى586.0097.67اعدادية السماوة للبناتاحيائينور محمد حسن كاظم121522921422024270

كلية طب االسنان/جامعة المثنى586.0097.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه فارس مسافر شاكر121532921424002046

كلية طب االسنان/جامعة المثنى586.0097.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائينبأ محمد نعوم صالح121542921422004088

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.5297.59ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور مثنى شاكر رهيف121551421422055054

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0097.50ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيعبير توفيق جبار عبد الرزاق121562921424003127

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0097.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب صالح حسن عبد121572321422041095

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0097.33ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور رياض عباس رحيم121582921424004095

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0097.33ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن رهيف خواف121592221424051066

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0097.33االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد ماضي هاشم كاظم121602921411020017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0097.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم جحيل كتوب121612221424003039

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين علي نعيم جواد121622521413031181

كلية الصيدلة/جامعة المثنى587.0097.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد عليوي محمد121632921424004042

كلية الصيدلة/جامعة المثنى587.0097.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان محمود بالو121642921424003078

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.3697.73اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين حسن جابر جعفر121652921415002091

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0097.67اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعباس نعمة جبار شنان121662921411023054

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0097.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء عادل جباري ونان121672921422027149

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0097.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين حيدر جبار حسن121682921422001023

كلية الصيدلة/جامعة المثنى586.0097.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب خضير عباس حسين121692921424003101

كلية الصيدلة/جامعة المثنى585.0097.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء حسين قابل ظاهر121702921422027138

كلية الصيدلة/جامعة المثنى584.0097.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء طالب زويد عبد121712921422024076

كلية الصيدلة/جامعة المثنى584.0097.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيظفر شهيد حنيوي زويد121722921424003126
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى584.0097.33للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرواسي ثامر عبد الحسين حمزة121732421422038014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى498.0083.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيطه ياسين يونس لطيف121741621513030037

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقيمنتظر رياض مسلم نعمه121752521511008164

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى485.0080.83اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين محمد عباس كاظم121762321511020026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى491.0081.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيطيبة قصي خضير عباس121771621524044016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى452.0075.33ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كفاح حسن علي121782921513005039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى452.0075.33ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد نعمة عبد المحسن121792921513005004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى452.0075.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن فاضل صوفي121802921511018134

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى445.0074.17ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيكرار عدنان حسان شابث121812221511053025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى443.0073.83ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد العظيم عبد الكريم يوسف عبد الزهره121821621513006043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى440.0073.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيكرار محمد علي جاسم علي121831621511002184

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى440.0073.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين خليل عيدان سلمان121842921511025054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى440.0073.33ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد حامد عبد هللا حميدي121852921513001010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعبد الصمد سلمان مويح مري121862821511037065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد عزيز مهدي121872421511027021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى432.0072.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيكميل حسين كاظم حسن121882321511007094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى431.0071.83اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمرتضى جبار فيصل علك121892221515003065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى431.0071.83اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيرضا عباس كناوي جمعه121902421511027016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد باقر صادق حسن محمد121912721511027069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي شهاب جمعه شهاب121921621511040055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى429.0071.50اعدادية فلسطين للبناتتطبيقييقين علي حسن صالح121932921522001061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى429.0071.50اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمسلم حسين عليوي ناصر121942421511042111

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى429.0071.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد حيدر حميد كيطان121951621513123044

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى515.0085.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيصادق فالح حسن والي121962921411017134

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى502.0083.67اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد غسان سعدي أبراهيم121972121411010088

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى476.0079.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي ضياء جاسم حسن121982921511025173

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى468.0078.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيشمس ابراهيم عطيه محمود121992921524002007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى530.0088.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيسيف الدين فالح حسن جياد122002221411062096

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى522.0087.00ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه مكي كاظم لوفه122012921424002048

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى519.0086.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيمهند عادل جواد كاظم122022221411062233

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى516.0086.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد ماجد محمد صنكور122031621511019202

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى515.0085.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد خليل حسين122042921411020347

كلية العلوم/جامعة المثنى521.0086.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيفالح محسن فالح شاكر122052921411017219

كلية العلوم/جامعة المثنى518.0086.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الشهيد عليوي122062921424003133
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كلية العلوم/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيسالم فالح عويد راضي122072921511025112

كلية العلوم/جامعة المثنى477.0079.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء جادر عبد حسين122082921422023068

كلية العلوم/جامعة المثنى476.0079.33اعدادية فلسطين للبناتاحيائيجميله باسم صبحي فاضل122092921422001037

كلية العلوم/جامعة المثنى466.0077.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفواطم احمد عبد الرضا محمد122102921424003149

كلية العلوم/جامعة المثنى464.0077.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسين حسن ناجي122112921511025162

كلية العلوم/جامعة المثنى462.0077.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهدى مظفر اياد احمدحمدي122122921422001161

كلية العلوم/جامعة المثنى460.0076.67ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جبير جحيل122132921424003092

كلية العلوم/جامعة المثنى457.0076.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبداالمير عباس حمد122142921411020306

كلية العلوم/جامعة المثنى456.0076.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيقنوت عماد مطلب محيسن122152921424004082

كلية العلوم/جامعة المثنى428.0071.33ثانوية االنوار للبنينتطبيقيتحسين علي سلمان رميح122162921511026004

كلية العلوم/جامعة المثنى414.0069.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمؤمل ستار عبد هللا حسين122172921511025216

كلية العلوم/جامعة المثنى413.0068.83ثانوية الزهور للبناتتطبيقيحوراء ميثم محمد عطيه122182921522028008

كلية العلوم/جامعة المثنى408.0068.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيالحوراء زينب سمير جابر بريج122192921522028003

كلية العلوم/جامعة المثنى405.0067.50ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه ميثم محمد جاسم122202921522026074

كلية العلوم/جامعة المثنى403.0067.17ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيشميم علي جليل هادي122212921524003013

كلية العلوم/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر ثجيل عبد هللا خضير122222921511018202

كلية العلوم/جامعة المثنى389.0064.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيفهد عبد هللا جبار شيحان122232921511025204

كلية العلوم/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيفاطمه حسنين خضر جساب122242921522004015

كلية العلوم/جامعة المثنى386.0064.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين قابل محسن سوادي122252921511018059

كلية العلوم/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيتقي عبد الرضا مرداس دعاش122262921511025028

كلية العلوم/جامعة المثنى381.0063.50ثانوية االنوار للبنينتطبيقيعلي محسن كريم اسطيم122272921511026023

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمهدي صالح كريم جبار122282921511016133

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمننظر احمد حسن سوادي122292921411022097

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى415.0069.17ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيبشار محمد جاسم ابو الهيل122302921411015007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى374.0062.33اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيسجاد طالب عاجل عداي122312921511023074

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى373.0062.17اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسين عودة خنفير دحام122322921511023047

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى368.0061.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحنان عواد عاجل خنجر122332921522003007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى366.0061.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب علي محمد راضي122341121522017029

كلية القانون/جامعة المثنى449.0074.83للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيايالف راشد باعي خضر122352921222030006

كلية القانون/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمد عناد حسن كاظم122362921211011045

كلية القانون/جامعة المثنى410.0068.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهديل احمد هادي حسين122372921422012020

كلية القانون/جامعة المثنى407.0067.83االعدادية المهدوية للبنينادبيذوالفقار شندل مدلول جابر122382921211009067

كلية القانون/جامعة المثنى406.0067.67اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد رضا سعد عبد الحسن122392921411017264

كلية القانون/جامعة المثنى404.0067.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيفالح حسن طاهر عبد الرضا122402921215004122
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كلية القانون/جامعة المثنى404.0067.33ثانوية المجد المسائية للبنينادبيمحمد مسلم جخيم عبود122412921215003029

كلية القانون/جامعة المثنى404.0067.33اعدادية ابي العالء للبنينادبيحسن كاظم ثجيل متعب122422921211027023

كلية القانون/جامعة المثنى404.0067.33اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد عصام محمد مصطفى122432921511025244

كلية القانون/جامعة المثنى401.0066.83اعدادية الثقلين للبنينادبيهاشم كامل خالد طاهر122442921211004175

كلية القانون/جامعة المثنى398.0066.33ثانوية علي األكبر للبنينادبيعلي عبد الكريم حسين حيدر122452921211015032

كلية القانون/جامعة المثنى398.0066.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمرتضى احمد عوده مالح122462921211001154

كلية القانون/جامعة المثنى398.0066.33االعدادية المهدوية للبنينادبيسيف ارحيم صالح ناهي122472921211009083

كلية القانون/جامعة المثنى398.0066.33اعدادية الثقلين للبنينادبيقيصر جابر متعب غالي122482921211004116

كلية القانون/جامعة المثنى396.0066.00ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيمصطفى سعيد شوين ناشور122492921515004153

كلية القانون/جامعة المثنى395.0065.83االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد فراس جاسم ديلي122502921211009162

كلية القانون/جامعة المثنى394.0065.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس ناظم كامل عبد الخضر122512921211001094

كلية القانون/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيامير جواد عبد الكاظم لفته122522921211001009

كلية القانون/جامعة المثنى389.0064.83ثانوية السبع المثاني للبناتادبيرسل سامي ساجت ليلو122532921222035006

كلية القانون/جامعة المثنى383.0063.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء حمودي حسين عبد122542921222006065

كلية القانون/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيهبه علي محمد علي122552921222016151

كلية القانون/جامعة المثنى379.0063.17اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء خيرهللا عبد الحمزه نعمه122562921222001035

كلية القانون/جامعة المثنى377.0062.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيطيبه أحمد محمد سماوي122572921222016108

كلية القانون/جامعة المثنى377.0062.83ثانوية العدالة للبنينادبياحمد فتنان مسير وضح122582921211014002

كلية القانون/جامعة المثنى376.0062.67اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك عماد كاظم عبد الزهره122592921222006032

كلية القانون/جامعة المثنى376.0062.67االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى حسين داخل دحام122602921211009187

كلية القانون/جامعة المثنى374.0062.33اعدادية فلسطين للبناتادبيعهد قاسم كامل احمد122612921222001060

كلية القانون/جامعة المثنى373.0062.17االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين علي ساجت مسير122622921211009049

كلية القانون/جامعة المثنى371.0061.83ثانوية النور للبناتادبيفاطمة هاتف عواد ذياب122632921222022107

كلية التمريض/جامعة المثنى584.0097.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي مهنا مشاي122642921424005029

كلية التمريض/جامعة المثنى562.0093.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي ناظم حمود شريدة122652921411018105

كلية التمريض/جامعة المثنى556.0092.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار حيدر كاظم خزعل122662721411032171

كلية التمريض/جامعة المثنى552.0092.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيعبير ساجد مطير منيهو122672921422011048

كلية التمريض/جامعة المثنى552.0092.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه عبد االمير محمد رحيم122682921422003056

كلية التمريض/جامعة المثنى549.0091.50ثانوية القوارير للبناتاحيائيمنى محمد علي حاجي122692921422031023

كلية التمريض/جامعة المثنى545.0090.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عطا هللا نعاس مهدي122702921424004075

كلية التمريض/جامعة المثنى543.0090.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد رحيم رسول نور122712921422003102

كلية التمريض/جامعة المثنى539.0089.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك حسن حتحوت جودة122722421422013045

كلية التمريض/جامعة المثنى538.0089.67اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى مهلهل كاظم فرهود122732421422047267

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى444.0074.00االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد محمد طه محمد زكي122742921411020019
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كلية الطب البيطري/جامعة المثنى398.0066.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيبسمة بشار فاضل محمد122752921422024042

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى390.0065.00ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايسر حيدر حميد عبد الحسين122762921424003012

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى385.8064.30ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسين جليل عبد الحسن سكر122772921411021008

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى373.0062.17اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب حسين جبار ناصر122782421422001072

كلية الزراعة/جامعة المثنى357.0059.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسن فرحان جبر122792921511025160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينور محمد ناصر حسن122802921222016142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيخديجة علي صويح جهلي122812921422001058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى379.0063.17ثانوية عشتار للبناتاحيائيزهراء علي كامل صادق122822921422032035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى378.0063.00اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين حمزه شريف علوان122832921222006024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى374.0062.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبنين هادي جوان عبد122842921222016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى372.0062.00االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي حسن محسن حايل122852921211009115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى372.0062.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية وحيد محسن جواد122862921422024106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى372.0062.00ثانوية خديجة للبناتاحيائيايه رعد كريم منصور122872921422008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى371.0061.83ثانوية المجد المسائية للبنينادبيمحمد فاضل صالح مسير122882921215003028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى370.0061.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه راضي حسين جريني122892921222016058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى369.0061.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين محمد عبدالنبي مدي122902921422027063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى368.0061.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيغدير حاشوش دوني حمزه122912921222016111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى367.0061.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى عبد الزهره محاري عبد12292292042051329

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى364.0060.67االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى ريسان طاهر صالل122932921211009176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى363.0060.50ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيفاطمه سامي صبر خزيعل122942921224001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى362.0060.33اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه كريم محمد ردام12295292052051088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى361.0060.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرانيا تحسين علي حميد122962921222016052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى361.0060.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه جواد كاظم ناصر122972921222016115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى360.0060.00للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيأسماء عبدهللا مرهج مطنش122982921222030001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى491.0081.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء حسون عبد عطيه122992921422003044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى480.0080.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه صفاء نافع عطيه123002921422023246

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى456.0076.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيهبة سعد عبد  منشود123012921424008033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى452.0075.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء عزيز شليب عطشان123022921422024123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى450.0075.00اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسجى محمد شريف هداد123032921422004063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء باسم فليح حسن123042921422004039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى447.0074.50ثانوية كلكامش االهلية للبناتاحيائيرسل جفات ولي عاجل123052921424006002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى445.0074.17اعدادية الوالية للبناتاحيائيدعاء جميل عبيس حسن123062921422009015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى444.0074.00ثانوية الشذرات للبناتاحيائيبتول عائد تركي عبد123072921422015008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى441.0073.50ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائينبا مقداد نعمة خضر123082921424008032

546 من 362صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى436.0072.67اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمروه خالد مطشر خليوي123092921422002101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية المثنى للبنيناحيائيباسم خليل ثجيل لعيوس123102921411018012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيسجى عبد هللا كاظم مطر123112921422025083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى428.0071.33ثانوية القوارير للبناتاحيائيمروه كريم عسكر مخيف123122921422031022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى428.0071.33اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيفاطمه محمد حسن يحيى123132921522004017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى427.0071.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر فليح حسن طوفان123142921422027250

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى427.0071.17اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب كريم عبد العالي جابر123152921422004056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى425.0070.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيصفاء مجيد عطيه حسن123162921422001116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيبهاء حيدر زركان سعدون123172421411047041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى402.0067.00ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينتطبيقيحسين فيصل عباس منهل123182921513004003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى399.0066.50ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيحسين علي حسين شريجي123191621511074022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعباس عبد الجاسم عنون جويد123202921511016052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى394.0065.67ثانوية الزهور للبناتتطبيقينور الهدى فارس عيدان جياد123212921522028029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى393.0065.50اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقييوسف لفته كاظم فضل123222921511023195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية النضال للبنينتطبيقيباقر ماجد خليل إبراهيم123232421511009013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى384.0064.00اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعباس طاهر مهدي كاظم123241621511030018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى382.0063.67ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيبتول علي عبد الرضا اسماعيل123252921522026012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمنتظر فاهم هالل عطية12326292051100127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى380.0063.33اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصطفى احمد هادي كاظم123272921511016117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى378.0063.00ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه سلمان باقر عبد الحسين123282921522026069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى377.0062.83ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيبدر طعيمه كعيم كشاش123292921515004020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى377.0062.83ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقييعرب كريم مطر سوادي123302921515004180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى377.0062.83اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيامير هادي كاظم راضي12331292051100013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى376.0062.67اعدادية االخاء للبنينتطبيقيعمار ناجي ذرب شكاحي123322221511035014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى467.0077.83الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيبتول علي رسول ماضي123332921222005004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى466.0077.67اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء حميد عبد بحلوس123342921222002061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى462.0077.00ثانوية القوارير للبناتادبيسحر عايد صالح هويل123352921222031014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459.0076.50اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر جمعه جابر نجم123362921211013064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0075.83ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيراتب ساجت عايد وايل123372921217007012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى455.0075.83اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه سفاح نعمه سباح123382921222002101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0075.50اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء علي اليم جويد123392921222001039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0075.17االعدادية المهدوية للبنينادبيزين العابدين علي بدر محسن123402921211009074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى437.0072.83اعدادية فلسطين للبناتادبيملك صالح محمد دريول123412921222001074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى435.0072.50اعدادية االندلس للبناتادبيعفراء كاظم ارويح كشكول123422921222025028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى433.0072.17اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه ناجح عبد الحسين والي123432921222002108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0071.67ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء لزام رحيم اليذ123442921222007018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى423.0070.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياسراء حسين محمد سلمان123452921222016007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى422.0070.33اعدادية االندلس للبناتادبيدنيا ساجد انغيمش ناجي123462921222025019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى416.0069.33اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر محمد كاظم مزهر123472921411016156

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء رحيم جلفان هداد123482921422002054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى414.0069.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيدعاء رحيم كروف كيطان123492921222012026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى413.0068.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرباب عبد الحسن خلف حمزه123502921222016053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى412.0068.67ثانوية المناسك للبناتادبيبشرى محسن اجبير محسن123512921222014008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى407.0067.83الخارجياتادبيحياة عبد الحسين جخم جزل123522921228050080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى406.0067.67ثانوية المناسك للبناتادبيتماره ستار كاظم راضي123532921222014014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى403.0067.17ثانوية الشذرات للبناتادبيميالد سعيد حسين حمزة123542921222015036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى397.0066.17اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحمود ستار هاشم نور12355292021028045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى396.0066.00ثانوية الشريعة للبناتادبيسجى حيدر محمود محسن123562921222021033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى395.0065.83ثانوية ام ابيها للبناتادبيهناء رياض عبد الحسين مجهول123572921222012050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى395.0065.83ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسن داخل طالع كطل123582921217002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى394.0065.67الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيزينب خالد كطوف ذياب123592921222005013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى394.0065.67الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيايوب مثيجل ساجت سهر123602921211002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى394.0065.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيدعاء حيدر جبار يوسف123612921222016047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى394.0065.67ثانوية الشريعة للبناتادبيسجى سامي حسن صالح123622921222021034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى392.0065.33ثانوية السبع المثاني للبناتادبيرقيه صالح صخر علوان123632921222035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى392.0065.33اعدادية فلسطين للبناتادبيعلياء عباس جابر خضير123642921222001059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء فاضل عذاب خضر123652921222002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الخنساء للبناتادبياسماء نعمه حسن عواد123662921222003002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى391.0065.17ثانوية خديجة للبناتادبيحنان عبيد حسين مخيلي123672921222008010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى391.0065.17ثانوية الحطيم للبناتادبيطيبه عبد االمير زغير متعب123682921222020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى390.0065.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد ريسان باشي راضي123692921211013004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى390.0065.00ثانوية بصية المختلطةادبيسعد فرج عطشان دوخي123702921217003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى389.0064.83الخارجيونادبيقاسم عبدعلي سمير جاسم123712921218001531

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى388.0064.67ثانوية المجد للبناتادبيزهراء فاخر حمود خنطيل123722921222010030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى388.0064.67ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء هاشم عبد هللا شخاط123732921222021023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى386.0064.33ثانوية النور للبناتادبيبنين صبار هالل لغيوي123742921222022019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى386.0064.33اعدادية فلسطين للبناتادبيقدس منعم وحيد ستار123752921222001068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية الهادي االمين المختلطةادبياحمد سماري هادي عطشان123762921217007001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية الشريعة للبناتادبيساره قاسم كامل مرهون123772921222021032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية ام ابيها للبناتادبيافراح قاسم جفجير محسن123782921222012014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى375.0062.50اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين ساير فنجان حتات123792921511025056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى374.0062.33اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسماء مالك غازي ابودية123802921522003019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى513.0085.50ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيعذراء صالح عبدالمهدي علوان123812921424008024

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى513.0085.50اعدادية الوالية للبناتاحيائياسراء مراد عبد الحسين دهش123822921422009003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى506.0084.33اعدادية الخنساء للبناتادبيغدير توفيق عبد طاهر123832921222003040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى505.0084.17اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينه محمد جواد طارش محمدعلي123842921222016090

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى501.0083.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرؤى شاكر حميد خضير123852921222016051

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى500.0083.33ثانوية الثغر المختلطةادبيامل خضير هنيدي عبد123862921227005001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى499.0083.17اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك محمد جبار موسى123872921222006033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0082.83ثانوية عاتكة للبناتادبيمنار ميثاق مليح ميزر123882921222007030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0082.50اعدادية ام سلمة للبناتادبيمريم حسام كاظم اعطيه123892921222006122

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494.0082.33اعدادية ام سلمة للبناتادبيمريم فهد زغير مرهج123902921222006125

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0082.17ثانوية المصابيح للبناتادبيانعام حيدر عبد الحسين جابر123912921222017008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0082.17ثانوية المصابيح للبناتادبيفاطمه محمد يوسف رزوقي123922921222017041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492.0082.00ثانوية النور للبناتادبيايناس هاشم عطيه حنفوت123932921222022013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491.0081.83اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم كريم جوان عيدان123942921222016130

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى490.0081.67اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب مؤيد صادق بالو123952921222016086

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488.0081.33اعدادية الوفاء للبناتادبيشهد ليث صبيح عبد الحسن123962921222004022

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى488.0081.33ثانوية ابي طالب المختلطةادبيياسين رشيد خضير ملوكي123972921217002033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى486.0081.00ثانوية خديجة للبناتادبيتبارك صالح عبد مطلك123982921222008008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى485.0080.83اعدادية فلسطين للبناتادبيهبة ناظم بحين مشعب123992921222001083

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484.0080.67اعدادية الفضيلة للبناتادبياعالن جندي حسين عبيد124002921222002009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484.0080.67الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيمجتبى علي مرهج لزام124012921211002030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى483.0080.50ثانوية الشذرات للبناتادبيغفران حسن عبد الجواد كاظم124022921222015028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية فلسطين للبناتادبينور الهدى علي محمد كاظم124032921222001079

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0080.33ثانوية خديجة للبناتادبيكوثر حيدر ساجت خاشي124042921222008029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0080.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيسجى حيدر روؤف محمد124052921222016093

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى417.0069.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهناء خليبص خشيش حمد124062921422027302

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى412.0068.67ثانوية غزة للبناتاحيائيوفاء رياض غميض عفات124072421422007071

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى412.0068.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيمروة قحطان كامل سهر12408292042052244

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى411.0068.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيدعاء حسين حميد عبود124092921422028018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى411.0068.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيغسان مهدي ابوحميد جالب124102921411020250
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى409.0068.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيذكرى فالح ابو الجيج عبد124112921422002039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى408.0068.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخلود رعد داخل مناحي124122921422023078

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0067.67ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعدنان عائد ابو الهيل حمزة124132921411015022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0067.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيرضا سامي حسان مزعل124142921411020134

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى403.0067.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب احمد قاسم محي124152921422023140

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى401.0066.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه محمد علي كاظم124162921422023107

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى399.0066.50ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيسجى بسام رواك هداد124172921422033018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى398.0066.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيرقيه عالء جاسم سلمان124182921422025051

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى392.0065.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حازم فيصل عبد124192221422004249

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى391.0065.17ثانوية القبلتين للبناتادبيايمان كدر كشيش خنجر124202921222013015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى391.0065.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبتول احصار عاكول مالجي124212921422002017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى390.0065.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب جاسم محمد خضير124222921422025067

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى389.0064.83الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيكوثر علي دريس خنياب124232921222005017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى388.0064.67اعدادية المثنى للبنيناحيائيمرتضى صابر رواد حميدي124242921411018143

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية الفضيلة للبناتادبينور صباح صالح كاطع124252921222002127

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء علي سرهيد جابر124262921422002058

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0064.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيعلي اكبر عماد علي هادي124272921415004066

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0064.50ثانوية المصابيح للبناتاحيائيأسيل فاضل عبدالكريم بالش124282921422017002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0064.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان حسين محمد عباس12429292042051028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى385.0064.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه جعفر مهدي طابور124302921422026066

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0064.00ثانوية ام ابيها للبناتادبيبنين محمود فالح حسن124312921222012021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0064.00ثانوية المجد للبناتادبيابتسام نعيم لعيبي طوفان124322921222010001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى383.0063.83ثانوية الشريعة للبناتادبيساره فائز ناصر رويضي124332921222021031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى383.0063.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم عقيل كاظم جاسم124342921411020337

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي زيد طارش محمد124352921211001107

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى382.0063.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيشهد عادل طالب هويدي124362921422001113

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى381.0063.50اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عصام عباس عبد124372921222016072

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى381.0063.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد نعيم مكطوف عكله124382221413023196

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى381.0063.50اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايمان حكام خضير عاشور124392921422002015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى380.0063.33اعدادية فلسطين للبناتادبيغدير ميثم عبد الكاظم شالكه124402921222001061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى380.0063.33اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيدعاء حسين دحام ضميد124412921222016046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى380.0063.33اعدادية الفضيلة للبناتادبيساره عادل عبد العزيز مشكور124422921222002082

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى379.0063.17ثانوية الشذرات للبناتادبيايات عماد حاكم حيجل124432921222015008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى379.0063.17ثانوية الشريعة للبناتادبيزينب علي عبد الحسين عبد هللا124442921222021028
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى379.0063.17ثانوية النور للبناتادبيحال رياض فارس خيون124452921222022035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى378.0063.00االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد عبد الرضا راشد موجد124462921211009158

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى378.0063.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيهدى يوسف حمودي حسن124472921222016153

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى378.0063.00اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيضحى سعد شنان حسين124482921222016104

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى378.0063.00ثانوية خديجة للبناتادبيبنين كاظم رخيص كاطع124492921222008007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى378.0063.00ثانوية المناسك للبناتادبيبتول مطشر عليوي رطب124502921222014007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى377.0062.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيبشرى عطا هللا حسين وثيج124512921222006021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى377.0062.83ثانوية خديجة للبناتادبيحنين امير عبادي عبد الرضا124522921222008011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى377.0062.83ثانوية المصابيح للبناتادبياسماء تحسين جليل عبد الحسين124532921222017005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى377.0062.83ثانوية المجد للبناتادبيسكنه عباس حسين وحيد124542921222010038

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى377.0062.83اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيتبارك كريم محمد كاطع124552921522006029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى376.0062.67ثانوية القبلتين للبناتادبيبنين سعد ادهام ابوحسنه124562921222013017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى376.0062.67اعداديةالسماوة المسائية للبناتادبيزهراء ناجح نور علي124572921226001022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى376.0062.67ثانوية المناسك للبناتادبيفرقان عبد الحسين راضي جياد12458292022075052

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى374.0062.33ثانوية الشذرات للبناتادبيعتاب يونس تومان عبد الحسين124592921222015027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى374.0062.33الوقف الشيعي- ثانوية امير المؤمنين للبنين ادبيحسين مشاي مجوخ والي124602921211002007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى374.0062.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسنين محمد خالد كاظم124612921511018039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى373.0062.17ثانوية الشذرات للبناتادبيحوراء حسن مزهر عوض124622921222015013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى373.0062.17الوقف الشيعي- ثانوية فاطمة الزهراء للبنات ادبيهبه وهاب جباري كريم124632921222005018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى370.0061.67ثانوية الشريعة للبناتادبيزينب قاسم والي سلطان124642921222021029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى370.0061.67ثانوية المجد للبناتادبيشكران عدنان ضاري عبود124652921222010039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى369.0061.50االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس ثامر عبد االمير دحام124662921211009087

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى368.0061.33ثانوية القوارير للبناتادبيدعاء علي عبد الحسين جاسم124672921222031009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى368.0061.33اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيراضي حمزه منصور عبود124682921211001059

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى367.0061.17اعدادية الثقلين للبنينادبياكرم مهدي صالح سالم124692921211004022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى367.0061.17االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد محسن كامل نوهي124702921211009169

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى367.0061.17اعدادية ام سلمة للبناتادبيهديل ماجد محسن عبد124712921222006142

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى366.0061.00اعدادية الخنساء للبناتادبينداء حسن نبت كطمير124722921222003048

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى365.0060.83ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه هادي جفات شنوت124732921222014026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى365.0060.83اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس عجيل محسن برغش124742921511025132

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى364.0060.67ثانوية القوارير للبناتادبيدالل مجيد عيسى كهيو124752921222031010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى363.0060.50ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيزينب فالح حسن شاكر124762921525004016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى362.0060.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيضرغام احمد نعيمة حمزه124772921515004074

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى362.0060.33اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقييعقوب كامل عطية حسين124782921511023194
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى361.0060.17اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيرياض مجبل عبد جويد124792921511027011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء484.0080.67اعدادية قرطبة للبناتتطبيقيمريم زياد طارق طه124801721522002026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء477.0079.50ثانوية االندلس للبنينتطبيقيزيد عزام طالب عبد هللا124811921511093020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء474.0079.00اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى ضياء جليل كاظم124822721511034070

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء444.0074.00اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمحمد فراس مجيد فاضل124831821511061126

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء442.0073.67سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياتطبيقيرانيا يوسف عبد هللا محمد124843021527048002

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية بيجي االهلية للبنينتطبيقيمحمد تحرير احمد علي124851821513022011

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء431.0071.83ثانوية الدور للبناتتطبيقيعال عادل فتحي محسن124861821522005006

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء428.0071.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود خلدون حسين124871221511019023

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء424.0070.67اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمود عبد السالم حسين احمد124881821511036076

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيبكر رياض هادي محمد124891821511036021

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء413.0068.83اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمهند رياض فالح حسن124901821511002101

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء409.0068.17اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياحمد فراس سمير كاظم124911821511061016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء513.0085.50الخارجياتاحيائياماني حافظ ابراهيم احمد124921821428050038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء495.0082.50اعدادية الخصم للبنيناحيائيعلي ابراهيم علي ابراهيم124931821411015082

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء470.0078.33ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيوسن ابراهيم صالح عبد124941821422059007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء466.0077.67للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي احيائيوسن قاسم احمد جار هللا124951821422087028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء466.0077.67اعدادية عمورية للبناتاحيائيرسل مهدي صالح حسين124961821422023034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء465.0077.50ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيحنين حسن عبيد محمود124971821422106006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء463.0077.17ثانوية السالم للبنيناحيائيسبأ باسم محمد متعب124981821421039009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء460.0076.67ثانوية سيوان للبنيناحيائيقتيبة اسامه رمضان طه124993121411001029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء458.0076.33اعدادية عمورية للبناتاحيائييسرى جمال محمود مجيد125001821422023110

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء456.0076.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيأطياف حميد حافظ ابراهيم125011821422095001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء451.0075.17ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائيامنه حسين علي محمد125021821427018007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء450.0075.00ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيليلى ظاهر سلوم احمد125031821426002095

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء447.0074.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسجى كاظم خزعل نزال125041821422071072

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء444.0074.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيسيرين رشيد جاسم محمد125051821422077108

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء441.0073.50اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمنى كاظم خزعل نزال125061821422071119

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء393.0065.50ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيقدامه سنان عبد هللا حمد125071821513007028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء392.0065.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيريام مثنى شفيق حسين125081821522077036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء390.0065.00للبنات(ع)ثانوية  االمام علي الهادي تطبيقياسراء اسماعيل علي حمد125091821522087002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء387.0064.50ثانوية القلعة للبناتتطبيقيامنه عادل توفيق احمد125101821522036002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء386.0064.33اعدادية اسماء للبناتتطبيقيروان سامر رزوق حميد125111821522077035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء384.0064.00ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيسرى قاهر ابراهيم احمد125121821526002026
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء376.0062.67اعدادية اسماء للبناتتطبيقياسماء عبد الستار خضير أحمد125131821522077006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء376.0062.67اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيرامي عبد الستار ناجي محمود125141821511036024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء373.0062.17اعدادية اسماء للبناتتطبيقيغفر عدنان خلف علي125151821522077060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء372.0062.00ثانوية العفاف للبناتتطبيقيعائشه زياد حميد علي125161821522086020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء406.0067.67اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد الرزاق احمد رديني125171821515002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء376.0062.67اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي كريم سلمان حميد125181421211040074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء375.0062.50ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيمحمد فوزي سعود كاظم125191821515006113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء372.0062.00اعدادية الخطيب للبنينتطبيقياحمد بالل عبد الرحيم حميد125201821511002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء367.0061.17ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر عبد هللا محمد125211821515006063

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيكرار عبد االله عبد الرضا حسين125222521413016016

كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيفهد قاسم سرهيد ساجت125232921411017223

كلية التربية/جامعة سامراء392.0065.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيندى محمد نصيف جاسم125241821424008026

كلية التربية/جامعة سامراء392.0065.33اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيمحمد علي حسن طعمه125251821411043019

كلية التربية/جامعة سامراء390.0065.00ثانوية التعاون للبناتاحيائيداليا مروان حمدي محمد125261821422052002

كلية التربية/جامعة سامراء389.0064.83اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيابراهيم ارحيم علوان جبارة12527182041040001

كلية التربية/جامعة سامراء387.0064.50ثانوية التضامن المختلطةاحيائيرضا طالب فيصل عنصور125282221417001015

كلية التربية/جامعة سامراء386.0064.33ثانوية الرحمن المختلطةادبيعباس حسين عباس عبد الساده125292321217004016

كلية التربية/جامعة سامراء386.0064.33ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيمهند اسماعيل نده كاظم125301821417001024

كلية التربية/جامعة سامراء383.0063.83ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيعلي جاسم محمد عبد125312321417041003

كلية التربية/جامعة سامراء383.0063.83ثانوية حطين االهليةاحيائيمهند محسن علي رزيج125322121413005003

كلية التربية/جامعة سامراء382.0063.67ثانوية التعاون للبنيناحيائيعلي عثمان اسماعيل علي125331821411096004

كلية التربية/جامعة سامراء382.0063.67ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيحسين صدام حسين علي125341821417001009

كلية التربية/جامعة سامراء381.0063.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيوفاء شهيد رحمان محمد125352421422020110

كلية التربية/جامعة سامراء377.0062.83اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيهاني محمود إبراهيم حسين125361821413021033

كلية التربية/جامعة سامراء376.0062.67الخارجيونادبياحمد عبد االمير اسيود سرحان125372421218001037

كلية التربية/جامعة سامراء376.0062.67اعدادية الخطيب للبنيناحيائيصالح اسماعيل حسون جاسم125381821411002027

كلية التربية/جامعة سامراء375.0062.50اعدادية مندلي للبنيناحيائيفؤاد مهدي مالح عباس125392121411033074

كلية التربية/جامعة سامراء372.0062.00ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيمحمد رحيم ناصر شناوه125402421415015027

كلية التربية/جامعة سامراء371.0061.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينبراس نزهان محمود جاسم125411821424008022

كلية التربية/جامعة سامراء369.0061.50اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائياسماء راضي حميد محمود125422121422079005

كلية التربية/جامعة سامراء368.0061.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيايمان ناظم محمود ساير125431821427004010

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي حسين جاسم حمادي125442321217015016

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية بيروت االهلية للبنيناحيائيمؤمن كاظم مهدي احمد125451821413021026

كلية التربية/جامعة سامراء367.0061.17اعدادية النجدين للبنيناحيائيفهد احمد خضير عباس125462421411033089
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كلية التربية/جامعة سامراء366.0061.00ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةتطبيقيحنين اسماعيل محمد جلمود12547182052283004

كلية التربية/جامعة سامراء365.0060.83اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد علي حيدر سرحان جبار125482421411008157

كلية التربية/جامعة سامراء362.0060.33اعدادية البيادر المختلطةاحيائيمرتضى سليم ياسين سلـمان125492321417058052

كلية التربية/جامعة سامراء360.0060.00اعدادية عمورية للبناتتطبيقيميسم عبد الرحمن اسماعيل جاسم125501821522023037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء448.0074.67ثانوية الريان للبناتتطبيقيرحمه ابراهيم خلف يعقوب125511821522085010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء445.0074.17ثانوية حمورابي للبنينادبيزين العابدين خضير عباس كريم125522721211012005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء443.0073.83اعدادية حلب للبنينادبياحمد حيدر هاشم محمد125532621211013005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء441.0073.50ثانوية الثغر المختلطةادبيكرار هادي عبد حزيم125542921217005008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية الكوثر للبناتادبيدارين رزاق فرج داود125551821222095003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء432.0072.00ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيسيف محمد حمزه مشعان125562521213025026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء430.0071.67اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياديب سعد صبلوخ لفته125572121211037019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء427.0071.17ثانوية المشاهده للبناتادبيشيماء نزيه كاظم ياسين125581221222001026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء426.0071.00اعدادية السدة للبنينادبيعباس جاسم عبيس لفتة125592321211016045

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء424.0070.67ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين عداي علي سلمان125602621211046026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء424.0070.67اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد وادي ماضي شخير125612521217003035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء422.0070.33ثانوية الحيدري المختلطةادبيمصطفى احمد رزاق جبار125622321217027013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء420.0070.00للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيمحمد الباقر عبد القادر حسين حمزه125632421211032028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83ثانوية الزهاوي المختلطةادبياحمد جبار هوير حمادي125641921217010001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء419.0069.83اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي رسول صالح علي125652521217003023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء418.0069.67اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس حميد حسن صالح125662921211004085

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء417.0069.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين احمد خزعل رمضان125671121211052037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا عبد الستار خضير علوان125682321211011046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء416.0069.33ثانوية القاهرة المختلطةادبيحمزه دواس خليف محمود125692321217009011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء415.0069.17اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسفيان لطيف جاسم حسن125702121211010025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء414.0069.00اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيخالد محمود جاسم محمد125711721215001044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء413.0068.83اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفاطمه صباح جليل خليل125721421522015056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء411.0068.50اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين عبد العالي مطلك جاسم125732421222015005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء410.0068.33اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد رياض شاكر عبد الزهره125742921211004010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء410.0068.33ثانوية علي األكبر للبنينادبيمسلم جاسب عاجل منشود125752921211015044

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17ثانوية علي األكبر للبنينادبيحمودي سوادي عبد علي125762921211015020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء409.0068.17اعدادية السدة للبنينادبيسجاد عباس حمزة مرهون125772321211016036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء407.0067.83اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد هاشم جبار ذياب125782921211008067

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء406.0067.67اعدادية الشهيد ستار مريد للبنينادبيعلي منذر عطشان جابر125792221211068077

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء404.0067.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةادبيجميل علوان حسين محمد125802921215004027
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء402.0067.00اعدادية بلد للبنينادبيذوالفقار محمود عبد حسين125811821211006013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء401.0066.83ثانوية الصديق للبنينادبيوائل حسن عليوي شمران125822321211024041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء401.0066.83اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر رعد عبد الرحمن احمد125832121211037085

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء401.0066.83اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيعبد هللا عالوي عبد الحسين زيدان125842921211008033

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب ميثاق حمزه كعيم125852421222015016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية االبراج للبنينادبيامير فاضل ناجي خضير125862521211023010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67اعدادية االعتماد للبنينادبياسماعيل حسن حسين محمد125872921211005013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء400.0066.67ثانوية النزاهة المختلطةادبيسيف عبد الناصر جدوع خلف125881821217085003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد نجمان الياس خدر125891721211147011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء399.0066.50ثانوية علي األكبر للبنينادبيضياء لفته رخيص عبد125902921211015026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء398.0066.33ثانوية الزهاوي المختلطةادبيلؤي خالد ابراهيم نجاد125911921217010010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء396.0066.00ثانوية المرادية المختلطةادبيمحمد عبادي ثجيل رهيف125922421217006015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي حليم محمد رشيد125931021211008049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء395.0065.83اعدادية الكندي للبنينادبيعلي محمد راشد حمد125942321211007035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء393.0065.50ثانوية أبناء الوطن المختلطةادبياحمد هادي فرحان صالح125952321217048002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء393.0065.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيليث عبد رحيل علي125962321217015025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء391.0065.17اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيمنتظر ناظم عبد الباري شيلوت125972921211008077

كلية اآلداب/جامعة سامراء359.0059.83اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد هللا عماد جاسم محمود125981821511036041

كلية اآلداب/جامعة سامراء358.0059.67ثانوية زهور الرافدين للبناتاحيائيحنين طه مهدي صالح125991821422027006

كلية الطب/جامعة سومر592.0098.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينور عصام خضير عباس126002221424010224

كلية الطب/جامعة سومر592.0098.67ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب حسن سرحان ساجت126012221424051074

كلية الطب/جامعة سومر592.0098.67ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم حسين هادي126022221424011052

كلية الطب/جامعة سومر592.0098.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسين رشيد126032221413040086

كلية الطب/جامعة سومر591.2098.53ثانوية الرباب للمتميزاتاحيائينبأ مؤيد عبد طاهر126042621422042031

كلية الطب/جامعة سومر591.0098.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيحوراء محمود عبد علي عبيد126052221424022018

كلية الطب/جامعة سومر591.0098.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عماد عبد الجليل سلمان126062221424010202

كلية الطب/جامعة سومر591.0098.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائينوراء عبد الحميد سالم محمد126072221422011068

كلية الطب/جامعة سومر591.0098.50اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمؤمل حمود عناد علي126082621411022151

كلية الطب/جامعة سومر591.0098.50اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمرتضى علي طاهر فعيل126092221411002137

كلية الطب/جامعة سومر591.0098.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيهاله تحسين طاهر عنيد126102221424051184

كلية الطب/جامعة سومر591.0098.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رشيد عبد هللا حميد126112221422004128

كلية الطب/جامعة سومر591.0098.50ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض حيران رمضان126122221424024018

كلية الطب/جامعة سومر591.0098.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيالمحسن عناد وحيد ضاحي126132221413006012

كلية العلوم/جامعة سومر515.0085.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف طراد ثامر126142221424010125
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كلية العلوم/جامعة سومر500.0083.33اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه محمد جهاد نايف126152221422015096

كلية العلوم/جامعة سومر495.0082.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبراء سرحان حنين بنوش126162221422050039

كلية العلوم/جامعة سومر495.0082.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة فليح حسن عطيوي126172221422017042

كلية العلوم/جامعة سومر494.0082.33اعدادية الشباب للبنيناحيائيزين العابدين مهند ريسان لطيف126182221411031079

كلية العلوم/جامعة سومر494.0082.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيامثل حسن جبر حمود126192221413006013

كلية العلوم/جامعة سومر491.0081.83اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيرسول جبار حمد ثامر126202221411026049

كلية العلوم/جامعة سومر487.0081.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيانس سرحان حنين بنوش126212221422050022

كلية العلوم/جامعة سومر484.0080.67ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيبنين محمد عكلة صيوان126222221424064011

كلية العلوم/جامعة سومر476.0079.33اعدادية الشروق للبنيناحيائيمحمد طه نعمه منهي126231221411029052

كلية العلوم/جامعة سومر460.0076.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد حسن عليوي جري126242221511051016

كلية العلوم/جامعة سومر427.0071.17ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عواد هادي واوي126252421515005033

كلية العلوم/جامعة سومر427.0071.17اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحيدر طالب عبد الزهره جاسم126262421511037018

كلية العلوم/جامعة سومر427.0071.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقيرضا عبد الحسين جابر بدر126272221511057011

كلية العلوم/جامعة سومر426.0071.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيخالد حامد سوادي فلفل126282421513010019

كلية العلوم/جامعة سومر421.0070.17اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي وليد حاجم فاخر126292221511015045

كلية العلوم/جامعة سومر419.0069.83اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحيدر حامد صالح حسن126302221511022032

كلية العلوم/جامعة سومر414.0069.00اعدادية عفك للبنينتطبيقيسجاد سالم لفته عبد الحسين126312421511006009

كلية العلوم/جامعة سومر411.0068.50ثانوية الظفراالهلية للبناتتطبيقيحوراء علي فالح ريس126322221524003004

كلية العلوم/جامعة سومر408.0068.00اعدادية الرفاعي للبنينتطبيقياحمد حسن ثجيل علي126332221511026001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر395.0065.83ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينرجس قاسم عبد الواحد محمد126342521424002031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر372.0062.00ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيمرتضى حسين مجيد خيون126352221511053029

كلية القانون/جامعة سومر461.0076.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى خالد كاظم هادي126362221411009136

كلية القانون/جامعة سومر393.0065.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيزين العابدين مؤيد صالل موسى126372221511034039

كلية القانون/جامعة سومر364.0060.67اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيكرار خضير محمد شحم126382221215013011

كلية القانون/جامعة سومر361.0060.17اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيفاضل عذافة مسعد حبيب126392221215011022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر375.0062.50اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد تركي عبد هللا صخي126402221411057058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر367.0061.17اعدادية الهبة للبناتاحيائيتبارك جبار لصلوص عطشان126412221422018013

كلية التربية األساسية/جامعة سومر458.0076.33اعدادية القوارير للبناتاحيائيايمان صباح حذيه كطل126422221422085012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر428.0071.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب كامل صكر طعيمه126432221424047050

كلية التربية األساسية/جامعة سومر421.0070.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين احمد خفي نعيمه126442221422017008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر414.0069.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيهبه عطيه غياض وحيد126452221424017273

كلية التربية األساسية/جامعة سومر413.0068.83ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيفاطمة لفته طاهر علي126462221424064037

كلية التربية األساسية/جامعة سومر411.0068.50اعدادية رملة للبناتاحيائياالم جمعه جبار مصحب126472221422015005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر410.0068.33ثانوية الميثاق للبنيناحيائيايناس رعد ساجت كاطع126482221421056003
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر409.0068.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيجمانه باسم رشيد طعيمه126492221424010063

كلية التربية األساسية/جامعة سومر409.0068.17اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب علي خماط عوده126502221422053058

كلية التربية األساسية/جامعة سومر407.0067.83ثانوية االبتهال للبناتاحيائيحوراء علي مجيد صالح126512221422051011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر401.0066.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيحنان عبد كنهور فارس126522221424067010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر401.0066.83اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيساره كريم عرار موسى126532221427073029

كلية التربية األساسية/جامعة سومر400.0066.67ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائياالء مراح وحيد باجي126542221425010013

كلية التربية األساسية/جامعة سومر398.0066.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض شريف خصاف126552221424010109

كلية التربية األساسية/جامعة سومر396.0066.00ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الحسن كاظم126562221424032019

كلية التربية األساسية/جامعة سومر386.0064.33اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء مجيد طعمه مانع126572221222085014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر385.0064.17اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيلمى حميد جاسم عبد126582221522055021

كلية التربية األساسية/جامعة سومر380.0063.33اعدادية رملة للبناتادبيزينب حسن عطيه محي126592221222015033

كلية التربية األساسية/جامعة سومر373.0062.17ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقياديان بشار شيال حسن126602221526001002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر373.0062.17اعدادية الشباب للبنينتطبيقيعلي ناظم جخيور عباس12661222051033030

كلية التربية األساسية/جامعة سومر362.0060.33اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيفهد عباس سفيح عبد الحسن126622221517073069

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0075.67ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيآيات صادق لفته عواد126632221424056004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر407.0067.83ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيزهراء خليل جبر ابو لوخ126642221224047005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر393.0065.50اعدادية الرفاعي للبناتادبيهدى حيدر ثامر راشد126652221222053048

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر380.0063.33اعدادية الرفاعي للبنينادبيمحمد مهدي جحيل عباس126662221211026029

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء434.0072.33ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد كردي فضيح126672321422007066

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء414.0069.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغفران هايس صايل جرجيس126681721422049139

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء409.0068.17ثانوية الجنائن للبناتاحيائينور الهدى حسن نجم عبد126692321422026090

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم صادق كاظم محي126702621422035100

قسم ادارة الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء391.0065.17ثانوية الرباب للبناتاحيائيابرار حيدر احمد حمزه126712321422075003

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء449.0074.83اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي محمد شهد وهد126722521411009200

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس علي حبيب محي126732421411027047

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء511.0085.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور كاظم بدري حسن126742321422048128

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيايات ظاهر حبيب حسين126752321422024007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء502.0083.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسنين سجاد جواد كاظم126762721411032041

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0083.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحيدر علي مجلي هويدي126772421417008028

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.0083.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير عباس فاضل عبد126782321422012219

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء496.2882.71ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين رائد حافظ نايف126792321422021020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء492.0082.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمنى عدنان لطيف كاظم126802321426001362

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء477.0079.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب مازن طالب عباس126812321422013273

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء466.0077.67ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد عدنان مطشر حسن126822321417006019

546 من 373صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابا القاسم ناطق عبد االله صاحب126832421511036001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء419.0069.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسام فيصل خشن ساجت126841621511035021

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء406.0067.67اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيفالح حسن زياره بدن126852821511021092

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء406.0067.67اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد نافع عبد خليفة126862921511016111

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية دجلة للبناتتطبيقيحوراء احمد كاظم عبيس126872321522031012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسجاد مرد حمد عليخ126882521517006010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي محمد عوده عليوي126892821511007085

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء378.0063.00اعدادية البيان للبنينتطبيقيمرتضى عاجل فاضل عبد المحسن126902321511014059

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء373.0062.17ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعلي حمزه سالم كاظم12691232051257087

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء367.0061.17ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمحمود نهار نايف سلمان126921621513056025

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعباس نجم عبد هللا حسين126932821511007060

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيايه اياد سليم صنيور126942321526001026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء362.0060.33اعدادية الوادي الخصيب للبنينتطبيقيرسول سعيد جبار ظاهر126952621511023035

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد باسم محسن كردي126962421411032048

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء416.0069.33اعدادية دمشق للبناتاحيائينور حسين عذاب عطشان126972421422024318

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء530.0088.33اعدادية المتنبي للبنيناحيائيجعفر محمد صالح عزوز126981321411017017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء510.0085.00ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم عبد علي126992321413016034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء508.0084.67ثانوية الجماهير المختلطةاحيائياحمد عبد االله عبد القادر احمد127001821417001002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50اعدادية المعراج للبنيناحيائيمحمد علي حسن حسين127011121411023037

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء475.0079.17اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينتطبيقيياسر حميد جبار مشعان127022521511039008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء430.0071.67اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينور علي كاظم حسون127032721526001167

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء418.0069.67ثانوية التراث للبنينتطبيقيمنتظر رحيم زعول عطيه127042321511050050

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء413.0068.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيفاطمه خالد عبد العباس جاسم127052721522020023

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء404.0067.33اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيحيدر محسن صالح صاحب127062321511032014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء398.0066.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عمار علي محمد127072721511029042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء394.0065.67اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعبد هللا ميثم حامد موسى127082221511079029

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء478.0079.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي السجاد وسام علي مسلم127092321411020198

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء407.0067.83اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيسجى كريم حسين جاسم127102721422025093

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء396.0066.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسين علي هاشم احمد127112321411002057

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء393.0065.50اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحمزه عدنان جبر حسين127122321411031023

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء387.0064.50اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد فالح هادي عبد الساده127132321411007179

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء385.0064.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين زهير صدام علوان127142321411012031

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيرسل ماجد جاسم حميد127152121422055038

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي اياد يحيى جابر127162321411004034
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء378.0063.00اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي عدنان شاطي باهض127172421411004123

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء377.7262.95ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي جبار مهدي ذياب127182321411056087

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء377.0062.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد عبيد حسن127192521411012284

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء376.0062.67اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمنير محمد منير ارزوق127202721411030133

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء382.0063.67اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيانتظار كريم خصاف ستار127212521426001026

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0063.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائياشجان فاضل سعدون جواد127222321422005002

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء377.0062.83ثانوية االنفال المختلطةاحيائيريام ماجد راضي محمد127232321427030010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء369.0061.50اعدادية سكينة للبناتاحيائينظر علي كريم كطن127242421422003180

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء360.0060.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي عبيس محيبس127252321422012123

كلية الطب/جامعة نينوى594.0099.00اعدادية االصمعي للبناتاحيائياية الرحمن معن حامد ابراهيم127261721422056016

كلية الطب/جامعة نينوى594.0099.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد السالم عزيز خضر احمد127271821411015071

كلية الطب/جامعة نينوى594.0099.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيزينل حيدر جعفر خضر127281721411115058

كلية الطب/جامعة نينوى593.9298.99ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمروه حلمي عبد الستار عبد الجبار127293321427007010

كلية الطب/جامعة نينوى592.0098.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود عطا هللا حسن هالل127301721411008364

كلية الطب/جامعة نينوى592.0098.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد احمد عطية علي127311721411026152

كلية الطب/جامعة نينوى591.8498.64ثانوية المتميزات االولىاحيائيرشد غانم علي داؤد127321721422004051

كلية الطب/جامعة نينوى591.0098.50ثانوية اشور للبناتاحيائييقين عبد الهادي ابراهيم جاسم127331821422078159

كلية الطب/جامعة نينوى591.0098.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيشهد ثابت احسان يوسف127341721422057112

كلية الطب/جامعة نينوى590.2898.38اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي عمار احمد حسين127351721411011144

كلية الطب/جامعة نينوى688.0098.33اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيبه يوند سردار عبد الستار محمد127362021411089042

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيمحمد صباح امين مختار127372021411002049

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيموده يوسف عبد هللا خلف127381721424013101

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيابراهيم عبد الرزاق ابراهيم مصطفى127393221411004003

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيفتح هللا بشير محمد مراد127401721411096058

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم موسى127413121411008003

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33ثانوية المتميزات االولىاحيائيغفران عامر سلطان مهدي127421721422004121

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد حميد علي حسين127433121411008007

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحوراء محمود نوري جمعه127441721422007026

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيعمران عطوان محمد عيسى127452021411022030

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهجران احمد محمود مصطفى127461721422045196

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33ثانوية اليعربية للبناتاحيائيزينب صالح اسماعيل روضان127471821422100025

كلية الطب/جامعة نينوى589.9698.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى نشوان مصطفى سليمان127481721411008399

كلية الطب/جامعة نينوى589.2098.20اعدادية االندلس للبناتاحيائيأهله محمد طارق محمد علي127491721422054015

كلية الطب/جامعة نينوى687.0098.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر ناظم جوهر اسعد127502021411089105
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كلية الطب/جامعة نينوى687.0098.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهانا شاكر حسن احمد127512021422087165

كلية الطب/جامعة نينوى687.0098.17ثانوية سلطان اوزبك للبنين دراسة تركمانيةاحيائيمسلم نذير نصر الدين نور الدين127522021411082007

كلية الطب/جامعة نينوى687.0098.17اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيأالن نوزاد احمد محمد امين127532021427056008

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية االنبار للبناتاحيائيشذى حسين علي خليل127541921422016055

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية الخصم للبنيناحيائيصباح قحطان موالن حماده127551821411015062

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الكريم محمد دبو عسو127561721411008207

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمهيمن خليل ابراهيم جاسم127571221411019103

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد ادريس بكر127581721415002467

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرفل ضرار سعيد مصطفى127591721426001348

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيروشنه هوشيار صادق درويش127602021422030020

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية دمشق للبناتاحيائيمهى مرعي رشيد سمين127611821422043092

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية اشور للبناتاحيائيهدى مشعل اعبيش اعبيد127621821422078151

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزهراء محمد وليد حازم127631721422056070

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيسه رو صابر محمد أمين127642021422037067

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمار عصام خضر عباس127652021411005054

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيقطر الندى ضياء محمود فرحان127661921424010117

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية االخوة للبنيناحيائيراميل ريمون موشي ميخائيل127671721411197008

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعبد الغفور احمد محمود محمد127683121411011004

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب حميد جاسم موسى127691721422007049

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فتحي غازي فتحي127701721413023015

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيغيث علي طعمه عبد هللا127713121411008088

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية الرضواني للبنيناحيائيصفوان نواف محمود صالح127721721411147041

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية المتميزين االولىاحيائياسامه محمد غانم عبد الرحمن127731721411022017

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية الموالي للبنيناحيائيخالد وليد احمد عبد127741721411054007

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيعبيده معن بدر حسين127751721411192008

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية حمص للبناتاحيائياسراء ادريس ابراهيم احمد127761721422069007

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيزهراء رباح حسن سعدي127771821423019013

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعواد حردان احمد جاسم127782021411046040

كلية الطب/جامعة نينوى588.8898.15ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنيناحيائيكاردو دالور عمر محمد127792021413020024

كلية الطب/جامعة نينوى588.8898.15ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد صالح علي محمد صالح127801721424003043

كلية الطب/جامعة نينوى588.8898.15ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسين يعرب يحيى الياس127811721411022042

كلية الطب/جامعة نينوى588.6098.10ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائينورا مروان عوني كامل127821821422114006

كلية الطب/جامعة نينوى588.4498.07ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسين انور صالح حمد127831721411022041

كلية الطب/جامعة نينوى588.2498.04ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد عمار عبد الغني عبد العزيز127843121417008044
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كلية الطب/جامعة نينوى588.2098.03اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد عبد العزيز محمد علي الياس127851721411011022

كلية الطب/جامعة نينوى588.0898.01ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيماسة اياد حمدي عبد هللا127863121422009134

كلية الطب/جامعة نينوى588.0898.01ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيمريم سلوان كمال توفيق127873321427014031

كلية الطب/جامعة نينوى686.0098.00اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيئاالن ادريس مردان امين127882021411087002

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيسامر فاضل عبد االحد يعقوب127891721411067011

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيغياث فارس يونس حسين127901721411023091

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الرجاء للبنيناحيائيسعيد وليد سعيد يونس127911721411165017

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامه عدنان خليفه احمد127921921413009021

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره صالح محمد صالح127931821422072040

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيساره خيري خليفه اسود127941921424006020

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية عنه للبنيناحيائيسيف الدين صالح نجم عبد هللا127951921411021018

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى حسن فرحان صالح127962121411009282

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصبا رائد خضير علي127972121422048088

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيادهم جاسم ناظم عبود127982021411003016

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية  التعايش للبناتاحيائيآيه معاد صالح سنجار127993121422013004

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد برهان احمد ناصر128002121411003135

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيياسر عامر عبد اسماعيل128012021413002069

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية عدن للبنيناحيائيابراهيم محمد حسين كاظم128022021411055004

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعلي حسين خلف حمد128031821411047051

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيندى ياسر سعيد طالل128042221424051162

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسراء قاسم حسن كاظم128052321422013029

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيامنيه كريم فزع عبد هللا128063121427010003

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمر علي حسن علي128072021411013071

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية القوش للبناتاحيائيعذراء نوري بطرس مروكي128081721422027007

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسكينه زينل محمد امين يونس128091721422007066

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيفرج حسين عاجل حسين128102221411004307

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايفان محمد صالح جمعه128112121422009023

كلية الصيدلة/جامعة نينوى587.0097.83ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور عمر وليد خالد128121721424018041

كلية الصيدلة/جامعة نينوى585.0097.50اعدادية الطالئع للبناتاحيائياماني بشير علي بشير128131721422061014

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.8097.47ثانوية المتميزات االولىاحيائيأية ليث نذير عزاوي128141721422004010

كلية الصيدلة/جامعة نينوى681.0097.33ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب نهاد جهاد نصرت128152021422098071

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33اعدادية سارة للبناتاحيائيرانيا وسام كامل بطرس128161721422019027

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشيماء ناشد سعدون عبد الرحمن128171721422061161

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33اعدادية سومر للبناتاحيائيسراب جاسم محمد حبيب128181721422079053
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كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33ثانوية زمار للبناتاحيائيشهد عبد الجليل معروف علي128191721422030067

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33ثانوية سيوان للبنيناحيائيعماد سامي سليمان مصطفى128203121411001025

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيديمه محمد هاشم خالد128211721424010008

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيامير باسم يونس محمود128221721411015017

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد نزار ادريس ذنون128231721411011035

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد حامد احمد محمود128241721411007007

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر حسام جمعه محمد128251721411023084

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحبيب عبد االله مصطفى يوسف128261721411008093

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزكريا خالد غانم محمود128271721411008134

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيآمنه سالم احمد عبوش128283121427008001

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائياشواق ابراهيم صالح احمد128291721422045011

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33ثانوية الرجاء للبنيناحيائيعمر محمد صالح احمد كرموش128301721411165022

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0097.33اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيفرح طه ياسين قاسم128311721422042129

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.7697.29ثانوية المتميزات االولىاحيائيمي رعد عبد الرزاق حمدان128321721422004146

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.7697.29اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزهراء رافع وعد هللا دحام128331721422061109

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.7297.29ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهدى عادل خضر محمود128342021422017080

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.6897.28ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائيمريم عمر نعمان شفيق128353321427007011

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.6497.27ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيتماره عامر يونس محمد128361721424021007

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.4497.24ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيطيبه احمد محسن محمد128371321422039166

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.4497.24ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرواء شهاب احمد صالح128381721424011070

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.0497.17ثانوية المنار االهلية المختلطةاحيائيألن علي حسين جمعة128393321427014001

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى403.0067.17اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسين احمد128403121511003050

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى380.0063.33ثانوية االمل للبنينتطبيقيعبد الكريم حاتم عبد الرزاق ابراهيم128413121511002022

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى374.0062.33ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيزيد نزار عبدي شيخو128423321517001007

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى525.4887.58ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب عدنان يونس حمودي128431721422004071

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى522.0087.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيشاكر بالل شاكر نعمة هللا128441721411012036

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى516.2886.05ثانوية المتميزين االولىاحيائياحمد ياسر احمد يونس128451721411022013

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى515.0085.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيأمير احمد سالم عزيز128463121411008001

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى514.5685.76اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم محمود اسامة جاسم128471721422061238

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى459.0076.50ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد اياد غانم احمد128481721513013010

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى453.0075.50ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقياحمد اياد عبد الرزاق شيت128491721513013003

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553.0092.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيديما سالم محمد مصطفى128501721426001346

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى544.0090.67اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسديل يحيى علي يحيى128511721422003098

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى526.0087.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيزيد هادي جاسم محمد128521721413013022
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قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى485.0080.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه حاتم عوده حمود128531721522055035

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى498.0083.00اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسارة وليد شاكر محمود128541721422042092

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى484.0080.67اعدادية اليمن للبناتاحيائيأروى عبد الستار عزيز فندي128551721422008001

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى483.0080.50ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيهيثم همام سعد هللا رفاعي128561921415006144

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى395.0065.83اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد المالك يحيى عبد الخالق يحيى128571721511023032

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى389.0064.83ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقياستبرق شامل محمد سليم رشيد128581721524003001

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى384.0064.00االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد هيثم مظفر سعيد128591721511008012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى369.0061.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعثمان زيد صالح عبد هللا128601721411011138

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى362.0060.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائياريج زهير حمزة علي128611721422059004

كلية القانون/جامعة نينوى423.0070.50اعدادية الغزالني للبنينادبيمحمد راكان محمد سليمان128621721211212012

كلية القانون/جامعة نينوى420.0070.00ثانوية امام غربي للبنينادبيبسام محمد صالح احمد128631721211046006

كلية القانون/جامعة نينوى419.0069.83اعدادية الشهاب للبنينادبيحمزة فالح محمد سليمان128641721211134024

كلية القانون/جامعة نينوى419.0069.83اعدادية بعشيقة للبناتادبيدنيا حسين محمد صالح اسود128651721222015010

كلية القانون/جامعة نينوى419.0069.83اعدادية ابن االثير للبناتادبيصفا اسالم سامي عبد المجيد128661721222042048

كلية القانون/جامعة نينوى418.0069.67اعدادية بحزاني للبنينادبيزيد سيروان خدر الياس128671721211058005

كلية القانون/جامعة نينوى418.0069.67اعدادية الشهاب للبنينادبينواف صالح بلو ابراهيم128681721211134087

كلية القانون/جامعة نينوى418.0069.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعمر احمد الياس خضير128691721211005045

كلية القانون/جامعة نينوى417.0069.50اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعيسى محمد عمر يوسف128701721215001112

كلية القانون/جامعة نينوى417.0069.50ثانوية المكوك للبنينادبيمحمد حازم احمد عبد هللا128711721211051033

كلية القانون/جامعة نينوى417.0069.50اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا ممتاز احمد سليم128721721211019014

كلية القانون/جامعة نينوى417.0069.50اعدادية الرضواني للبنينادبيزياد عماد يحيى ابراهيم128731721211147039

كلية القانون/جامعة نينوى416.0069.33اعدادية االمين للبنينادبيعبد الحميد بزيع نايف شالل128741721211019011

كلية القانون/جامعة نينوى416.0069.33ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيحنين هيمن هاشم محمد128751721222067013

كلية القانون/جامعة نينوى416.0069.33ثانوية العدلة للبنينادبيأسامه خليل ابراهيم خلف128761721211171001

كلية القانون/جامعة نينوى415.0069.17اعدادية تلكيف للبنينادبيايمن احمد يونس حسن128771721211080007

كلية القانون/جامعة نينوى415.0069.17اعدادية مؤتة للبناتادبيمودة فارس دحام جرجيس128781721222068039

كلية القانون/جامعة نينوى414.0069.00ثانوية المكوك للبنينادبيمحمد عبد الغفار خضر عبد128791721211051039

كلية القانون/جامعة نينوى414.0069.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيهديل هيثم ابراهيم قاسم128801721222084042

كلية القانون/جامعة نينوى413.0068.83اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمود حسن علي سعود128811721211133028

كلية القانون/جامعة نينوى413.0068.83اعدادية سارية للبنينادبيعبد هللا محمود جلود حسن128821721211018040

كلية القانون/جامعة نينوى411.0068.50اعدادية الغزالني للبنينادبيمحمد ثائر ابراهيم محمد128831721211212011

كلية القانون/جامعة نينوى411.0068.50ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي ليث يحيى سليمان128841721513023015

كلية القانون/جامعة نينوى410.0068.33اعدادية سارية للبنينادبيعمر صالح خلف عبد هللا128851721211018047

كلية القانون/جامعة نينوى410.0068.33ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيمعن رياض ابراهيم احمد128861721211041011
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كلية القانون/جامعة نينوى410.0068.33ايمن- الخارجيون ادبياكرم محمد خضير حمد128871721218001185

كلية القانون/جامعة نينوى408.0068.00ثانوية تلول ناصر للبنينادبيسليمان عبود موسى حمد128881721211036009

كلية القانون/جامعة نينوى408.0068.00اعدادية النيل للبنينادبيعبد الرحمن مروان غني خليل128891721211027029

كلية القانون/جامعة نينوى408.0068.00اعدادية الحود للبنينادبيسيف الدين احمد حسين زعال128901721211040003

كلية القانون/جامعة نينوى407.0067.83اعدادية قرة قوش للبنينادبيمجد نوئيل يوسف توما128911721211067014

كلية القانون/جامعة نينوى404.0067.33اعدادية الراية للبنينادبيعلي حسين عواد بكر128921721211025036

كلية القانون/جامعة نينوى404.0067.33اعدادية تلكيف للبنينادبيحسام مهدي صالح خليل128931721211080009

كلية القانون/جامعة نينوى403.0067.17اعدادية االمجاد للبنينادبيعلي شكير محمود حامد128941721211026046

كلية القانون/جامعة نينوى403.0067.17اعدادية الغزالني للبنينادبيعبيدة ياسين نايف اسماعيل128951721211212006

كلية القانون/جامعة نينوى402.0067.00اعدادية االمجاد للبنينادبيعبد المهيمن سليمان ضامن مجيد128961721211026039

كلية القانون/جامعة نينوى402.0067.00اعدادية الراية للبنينادبياحمد شاكر محمود محمد128971721211025003

كلية القانون/جامعة نينوى401.0066.83ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيعلي زهير محسن محمد128983121217009002

كلية القانون/جامعة نينوى400.0066.67اعدادية موصل الجديدة للبناتادبياستبرق كنعان يونس سليمان128991721222048004

كلية القانون/جامعة نينوى400.0066.67ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبييونس صالح يونس فتحي129001721215008012

كلية القانون/جامعة نينوى400.0066.67اعدادية االمين للبنينادبيمحمد اشرف شاكر عزيز129011721211019024

كلية القانون/جامعة نينوى399.0066.50اعدادية الشافعي للبنينادبيمصطفى عماد صالح عبد هللا129021721211135049

كلية القانون/جامعة نينوى398.0066.33اعدادية النيل للبنينادبيمحمد عبد الرحمن ابراهيم محمد129031721211027063

كلية القانون/جامعة نينوى398.0066.33ثانوية زمزم للبنينادبيفرحان جاسم محمد عكيل129041721211172004

كلية القانون/جامعة نينوى398.0066.33اعدادية االمين للبنينادبيفهد عدي فاضل احمد129051721211019020

كلية القانون/جامعة نينوى398.0066.33اعدادية االمجاد للبنينادبيعمار محمد يونس شهاب129061721211026049

كلية التمريض/جامعة نينوى571.0095.17االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد علي عبد االله حميد129071721411007021

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50ثانوية القعقاع للبنيناحيائيبراء محمود سلمان محمد129081821411054006

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عايد مطر داهش129091721411003134

كلية التمريض/جامعة نينوى561.0093.50اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيخيري صبري مراد قاسم129103321417003022

كلية التمريض/جامعة نينوى560.0093.33اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر طارق جميل عبد129111721411015082

كلية التمريض/جامعة نينوى560.0093.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمخلص حسين عباس دربو129123321417002074

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينزير سالم دخيل حسن129133321417003077

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمجدل خيرو خديده حمد129143321417011041

كلية التمريض/جامعة نينوى559.0093.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرافد محمود موسى حسين129151721411008129

كلية التمريض/جامعة نينوى558.0093.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الرزاق محمد يونس حامد129161721411005045

كلية التمريض/جامعة نينوى557.0092.83اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمود طلب علي خلف129171721411147094

كلية التمريض/جامعة نينوى556.0092.67ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيميمونه رياض عبد حميد129181921427037038

كلية التمريض/جامعة نينوى540.0090.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب شامل يونس حمادي129191721422045086

كلية التمريض/جامعة نينوى539.0089.83اعددية الفاو للبناتاحيائيزبيده خالد سالم محمد129201721422006073
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كلية التمريض/جامعة نينوى539.0089.83اعدادية سارة للبناتاحيائيفيان ابراهيم ماميق سلطان129211721422019067

كلية التمريض/جامعة نينوى628.0089.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيزوان طه عبد هللا رشيد129222021422087079

كلية التمريض/جامعة نينوى538.0089.67اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيفيحاء محمود مطر جاسم129231721422064058

كلية التمريض/جامعة نينوى537.0089.50اعدادية حمام العليل للبناتاحيائينور عبدهللا حنش عبد المجيد129241721422009099

كلية التمريض/جامعة نينوى536.0089.33ثانوية ابو جربوعه للبناتاحيائياسراء مال عجاج صالح129251721422091002

كلية التمريض/جامعة نينوى535.0089.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائينور مروان ياسين طه129261721422036113

كلية التمريض/جامعة نينوى535.0089.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيحنين حسين علي رشيد129273121422009050

كلية التمريض/جامعة نينوى535.0089.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهور حسن حمادي محمد129281721422080042

كلية التمريض/جامعة نينوى534.0089.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيحليمه جمال محمود شاكر129291721422057054

كلية التمريض/جامعة نينوى532.0088.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيابرار رياض عبد الغفور عمر129303121422009010

كلية التمريض/جامعة نينوى532.0088.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره بشار محمد اسماعيل129311721422055102

كلية الطب/جامعة الفلوجة595.0099.17اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيزياد طارق طالب عودة129321921411041034

كلية الطب/جامعة الفلوجة595.0099.17ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد ياسين عبد129331921413009055

كلية الطب/جامعة الفلوجة595.0099.17اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا رياض ذعار مطلق129341921411099020

كلية الطب/جامعة الفلوجة595.0099.17ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان ابراهيم عبد129351921424010067

كلية الطب/جامعة الفلوجة594.0099.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد ستار اسماعيل حسين129361921413009091

كلية الطب/جامعة الفلوجة594.0099.00ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود خضير صباح129371921413009052

كلية الطب/جامعة الفلوجة594.0099.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينبأ سالم اسماعيل عواد129381921422052119

كلية الطب/جامعة الفلوجة593.0098.83اعدادية األمل للبناتاحيائيسهر حامد حمدي احمد129391921422059076

كلية الطب/جامعة الفلوجة593.0098.83ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيخديجه رائد عبد العباس لطيف129401921424010040

كلية الطب/جامعة الفلوجة592.0098.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياسماء ستار فخري غضبان129411921422108004

كلية الطب/جامعة الفلوجة592.0098.67ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمار ياسر طالب زيدان129421921413009074

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0098.50ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن بكر عبد العزيز سلمان129431921413009047

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0098.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم نجم عبد129442121422009196

كلية الطب/جامعة الفلوجة591.0098.50اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيعبد هللا حميد احمد عواد129451921411054008

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.2098.37المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرقيه مقدام داود سلمان129461021422003040

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه خالد رشيد عبد المجيد129471921424010094

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء محمد عاصي فيصل129481221422024080

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيعثمان محمد عامر سلمان129491021411019069

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان كاظم ابراهيم جرو129501021422033064

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم خالد سلمان علوان129511021422033151

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيطيف فرات مبدر علي129521121411022023

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنى هالل منير رسول129531021422033165

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيناطق هاشم جسام محمد129541021411037057
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كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيرأفت يوسف اسماعيل حمد129551221411019033

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيقتيبه محمد جاسم محمد129561321411010108

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرنده علي حسين علوان129572121422005048

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبراء فالح عبود خليفه129581921424010028

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.9698.33ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى احمد خالد شكير129591221411001086

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.9298.32ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزينه يوسف محمد عبد هللا129601121422069026

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.6898.28ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرتاج عبد الحسن خضير شكر129612321422077030

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.6898.28ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيسما غنام علوان شالل129621021424015011

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.4898.25الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا فراس مجيد كريم129631021411028048

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.4498.24ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف علي حليم صالح129642321411058128

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.3298.22ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء وحيد حافظ عبد هللا129651321422032045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0093.17ثانوية الخمائل للبناتاحيائيدينا خليل ابراهيم علي129661921422014032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة557.0092.83اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيزينب ثامر محمد عبد هللا129671921422053061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0089.67ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم فالح حماد علي129681921424010128

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة534.0089.00ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينه سمير عبد عطاهللا129691921422016044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0088.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأمنه محمد حسين صالح129701921424010001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0087.67اعدادية هيت للبناتاحيائيسهاد فراس عبد اللطيف حسين129711921422060057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور ياسر حسن علي129721921424010158

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة524.0087.33ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيفاطمه مزهر سليمان عبد129731921422066044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0087.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيطه عبد الباسط مكي شاكر129743121511008024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0086.83اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعبد هللا جمال احمد منور129751921411024043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينور حاتم ديان ذهب129761921424006045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0086.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيهمام ماجد حميد محيسن129771921411009261

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0085.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينورالهدى عمر غانم فرحان129781921422053148

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة512.0085.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيسميه اياد سعيد احمد129791921422053079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة504.0084.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيبراء محمود جاسم محمد129801921422014021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة501.0083.50ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيمصطفى صباح خضير عباس129811021415002057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة500.0083.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيصبا ناظم عبد مشعان129821021422045037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0082.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران حميد عبيد علي129831921422014073

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيمريم رستم حردان محمد129841921422057122

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة496.0082.67اعدادية الخالدية للبنيناحيائيشجاع رافع حبيب جياد129851921411007050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهبه خالد عبد الستار عبد الرحمن129861921422052129

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0082.33ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيايه صدام تركي عنزي129871021422017002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة493.0082.17اعدادية العرفان للبنيناحيائيايمن محمود سالم سرحان129881921411029007
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة489.0081.50اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينور طه ياسين عبد الرحمن129891921422057141

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة488.0081.33اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد سعد حسين نجم129901921411009200

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة488.0081.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيشمس عماد محمد احمد129911921422057081

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة487.0081.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياواب بركات محمد سليمان129921921411009047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة486.0081.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائياسماء كريم حمادي عبد هللا129931921422130002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة485.0080.83اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره حسيب محمد سليمان129941921426002075

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة485.0080.83الخارجياتاحيائيميمونة ايمن محمد سميان129951921428050240

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة484.0080.67ثانوية االنفال للبناتاحيائيريام صالح جدعان جبل129961921422089070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة484.0080.67اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايمان عادل خلف ابراهيم129971021422037009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة483.0080.50اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعثمان صالح هادي فهد129981921411040046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة483.0080.50اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقياسامه علي عجمي صالح129991021511024005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة482.0080.33اعداية المعراج للبناتاحيائينبأ عالوي فاضل عبد هللا130001021422031101

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة482.0080.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيضحى قحطان شعيب رجب130011921422057089

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة482.0080.33اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيمريم شاكر حردان اسماعيل130021921422053117

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة481.0080.17اعدادية البطولة للبناتاحيائيضحى فالح عويد عباس130031021422028090

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة481.0080.17اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيكوثر احمد عبد القادر مطر130041921422042055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة481.0080.17ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيفاطمه احمد حميد رجا130051921422110036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة480.0080.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائينبأ محمود شهاب احمد130061921422057135

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة479.0079.83اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين عمر خماس ياسين130071921422055032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة478.0079.67اعدادية النهضة للبناتاحيائيشهد قيس جمعه فياض130081921422055075

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة477.0079.50اعدادية الروافد للبناتاحيائيهاجر حازم محمد مخلف130091921422062092

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة476.0079.33اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمر بسام محمد سرحان130101921411041047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة475.0079.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينرجس حسين خضر إبراهيم130112621424007215

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة475.0079.17ثانوية الرياحين للبناتاحيائيايه عبد هللا صالح فيحان130121921422050012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة475.0079.17اعدادية هيت للبناتتطبيقيريام فؤاد مخيبر محيسن130131921522060019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة471.0078.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصطفى فالح احمد سريح130141921411065123

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة471.0078.50ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمينا ابراهيم علي حمادي130151921424010143

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة470.0078.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيميناء عمار حسن عبد الرزاق130161921424010144

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة470.0078.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيفاطمه حامد فياض علي130171921422087066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة469.0078.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي انعم صبار عباس130182421413018081

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة468.0078.00اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيطيبه حميد فياض عبد هللا130191921422052080

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة468.0078.00ثانوية المعرفة للبنيناحيائياسامه علي جدعان عبد هللا130201921411033002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة467.0077.83اعدادية النهضة للبناتاحيائيزينه خالد ابراهيم حميد130211921422055060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة467.0077.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيامال عدنان حسون عبد130221921422014013
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة465.0077.50اعدادية العال للبناتاحيائيساره محمد احمد خليل130231921422019037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة465.0077.50ثانوية الرجاء للبناتاحيائيامامه عبد الرحمن عايد خليل130241921422024005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة465.0077.50ثانوية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل ابراهيم احمد130251921411093012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة465.0077.50ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيشيرين خالد عبد هللا مهدي130261021524012003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة463.0077.17اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياحمد مصطفى ماجد سعود130271921411009025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة462.0077.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيزينب ضياء فياض حسين130281921422109059

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة461.0076.83ثانوية التكاتف للبناتاحيائيايمان محمود صلفيج محمود130291921422094002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة451.0075.17اعدادية الصدر للبنينتطبيقيسجاد شهاب احمد محمد130302021511006015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة450.0075.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيايمن بزيع ابراهيم خليل130311021511014028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة429.0071.50ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرحمه عمار قاسم محمد130321021522009011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة423.0070.50اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى جمعه صالح نايف130331021511020254

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة417.0069.50ثانوية عنه للبناتتطبيقيآيات مثنى عبد الوهاب صالح130341921522064002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة417.0069.50اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد زكي بالل عبد الكريم خضير130351921511070029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة416.0069.33اعدادية الروابط للبناتتطبيقيفاطمه عماد جاسم محمد130361921522092038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة416.0069.33ثانوية اجيال المستقبل للبنينتطبيقياحمد ضيف طلب حسين130371921511107004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة414.0069.00ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيسيف الدين احمد عواد عبد هللا130381021517004008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة413.0068.83ثانوية العبور للبناتتطبيقيورقاء طه محمد صياح130391921522086098

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة408.0068.00ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعبد هللا هادي ابراهيم صالح130401021517004015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة406.0067.67اعدادية عنه للبنينتطبيقييوسف محمد حميد الرجا130411921511021072

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة405.0067.50ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمحمد خميس محمد علوان130421021517004022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة404.0067.33اعدادية عنه للبنينتطبيقيعمار ماهر رهوان يعقوب130431921511021037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة399.0066.50اعدادية الروابط للبناتتطبيقييقين محمد صالح طالل130441921522092055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة399.0066.50ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيعلي نوفل عبد هللا جاسم130451021515002032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة397.0066.17اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمار عبد هللا منير عبود130461921511101046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية االخالص للبناتتطبيقيندى رعد تعبان لفته130471121522046042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة393.0065.50اعدادية الروابط للبناتتطبيقياسماء عادل نعمه عياش130481921522092005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة390.0065.00اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيحنان نبهان محمد عبد الستار130491921522052008

كلية القانون/جامعة الفلوجة413.0068.83ثانوية عمر المختار للبنينادبيعبد هللا نوري عبد شرقي130501921211059010

كلية القانون/جامعة الفلوجة413.0068.83اعدادية الرصافي للبنينادبينواف علي نواف رحيم130511921211012049

كلية القانون/جامعة الفلوجة408.0068.00اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيبراء هيثم صدام محيسن130521921211060006

كلية القانون/جامعة الفلوجة406.0067.67ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد احمد هزاع حسان130531921215010125

كلية القانون/جامعة الفلوجة405.0067.50اعدادية الكوثر للبناتادبينور الهدى مثال عكاب عبد الهادي130541921222037026

كلية القانون/جامعة الفلوجة404.0067.33اعدادية هيت للبناتادبيمريم طائي عبد الرزاق حاجم130551921222060030

كلية القانون/جامعة الفلوجة402.0067.00اعدادية االحرار للبنينادبيعبد الرحمن احمد فاضل ابراهيم130561921211005019
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كلية القانون/جامعة الفلوجة401.0066.83اعدادية الميثاق للبنينادبيمصطفى حسن عبد دخيل130571921211006035

كلية القانون/جامعة الفلوجة400.0066.67اعدادية الشيماء للبناتادبياالء حميد جبير عبد130581921222061006

كلية القانون/جامعة الفلوجة399.0066.50اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعبد الرحمن عمر عبد هللا عبد الرزاق130591921211098010

كلية القانون/جامعة الفلوجة396.0066.00ثانوية االغالبة المختلطةادبيسيف الدين عماد جبار عباس130601921217003003

كلية القانون/جامعة الفلوجة393.0065.50ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد المهيمن سعدون بحيص كياص130611921211096025

كلية القانون/جامعة الفلوجة393.0065.50اعدادية الوثبة للبناتاحيائيميسره محمد حسين عبد130621921422058084

كلية القانون/جامعة الفلوجة392.0065.33ثانوية الحرية للبناتاحيائيزهراء خميس ابراهيم حمود130631921422056017

كلية القانون/جامعة الفلوجة390.0065.00اعدادية الفلوجة للبناتادبيرويده جمعه لطيف عباس130641921222052023

كلية القانون/جامعة الفلوجة389.0064.83اعدادية الحسين للبنينادبيجاسم محمد مهيدي صالح130651921211118001

كلية القانون/جامعة الفلوجة389.0064.83اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيغيث غازي نوري حمض130661921511013032

كلية القانون/جامعة الفلوجة388.0064.67اعدادية الياقوت للبناتادبياميره سمير جميل خلف130671921222109004

كلية القانون/جامعة الفلوجة384.0064.00ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيغفران حسين علي عايد130681921222029010

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة426.0071.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمها عدنان هاشم محمود130691121422003078

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة414.0069.00ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمريم عبد الحكيم جابر ابراهيم130701021422029054

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة401.0066.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيمروه حكمت صبحي احمد130711221422012046

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة400.0066.67اعدادية هيت للبناتاحيائيمروج عبد الرزاق ياسين تركي130721921422060084

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية جنين للبناتاحيائيسمر شاكر صبار حسين130731921422013042

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة387.0064.50اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسماره عبد الرضا عيسى نور130741021422038070

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة382.0063.67اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيضحى سامي عبد حسان130751921422052079

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة381.0063.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائينوره صباح عبيد حمزه130761121422041083

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة377.0062.83ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي فارس130771121411034048

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة372.0062.00ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيمريم زياد عبد هللا محمد130781121426005029

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة369.0061.50ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائيمحمد صالح نعمه نوفل130793221417002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة385.0064.17اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيكوثر عبد الكريم ابراهيم كنوش130801021222027065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة384.0064.00ثانوية صقر قريش المختلطةادبيحسن فالح سرحان احمد130811021217004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة373.0062.17ثانوية االسراء المختلطةادبيعلي حسين مهدي ياسين130821121217012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة363.0060.50اعدادية النهضة للبناتادبيآيه علي جاسم حمادي130831921222055008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة362.0060.33اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعثمان خليل حسن كمر130841921211099029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0060.00اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيحيدر علي علي احمد130851921211011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة360.0060.00اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد هللا كامل عبد هللا فرحان130861921211070034

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية596.0099.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقية عمار عبد االمير عبد الوهاب130872521424022069

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية596.0099.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسرى رحيم مهدي هادي130882521424004647

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية595.0099.17ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيرضا محمد عبد الحسن ناصر130892321413012021

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية595.0099.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب امير عبد الزهره محمد130902521422003269
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.8899.15(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغفران صباح نجيب عبد130912521424004734

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.0099.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي ماجد جاسم محمد130922521411012195

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه فالح حسون ابراهيم130932521424004361

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية593.0098.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير سعد محمد علي130942521413031065

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0098.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى رعد سعد محمد130952521424004690

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية592.0098.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعاصم احمد عاصم جاسم130962521413031290

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.3698.56ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين كاظم صكر130972521424022144

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0098.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائييسر حيدر عبد الحسين كاظم130982521424018395

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية591.0098.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيألق لؤي كاظم هادي130992321422072001

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيرحيم عبد الكاظم رحيم ابو شنين131002521413023046

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين حيدر حنون علي131012221413060032

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم رشيد جابر علي131022521424018173

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيهادي علي موحان عواد131032221411033372

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33ثانوية االجيال الواعدة االهلية للبناتاحيائيحنين عبد الكريم جعفر كمون131042321424013012

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسكينه حازم سعد حنتوش131052521424004651

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية590.0098.33اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد طالب عويز حسين131062521411011122

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0097.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى عقيل رسول عباس131072521424018308

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0097.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء موسى عبد زيد محمد131082521424004264

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية586.0097.67ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيمريم علي موحان عواد131092221424042061

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية586.0097.67األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحيدر خزعل عبد العالي عبد الرضا131102521413005014

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية585.0097.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيالحوراء زينب احمد نعمه هادي131112521422040003

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية585.0097.50اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمهدي حيدر عبد علوان131122521411005188

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية585.0097.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرقيه عبود عناد شنشول131132521422024048

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية585.0097.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيزهراء راضي والي رويعي131142521424029013

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية585.0097.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي صالح مجيد131152521424013101

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية584.0097.33ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيبتول جاسم عبد الحسين صاحب131162521424002008

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية584.0097.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزهراء كريم عبد زيد رومان131172521427014021

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية584.0097.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه رضا ناصر محمود131182521424018045

كلية التمريض/جامعة تلعفر569.0094.83اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمود اويسن محمود علي131191721411115130

كلية التمريض/جامعة تلعفر557.0092.83اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعوض يوسف محمد احمد131201721411106019

كلية التمريض/جامعة تلعفر556.0092.67اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر مهدي فاضل بشير131211721411115052

كلية التمريض/جامعة تلعفر556.0092.67اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعباس عادل عباس جدعان131221721411110029

كلية التمريض/جامعة تلعفر556.0092.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعباس محارب مطلك زهو131232121411051061

كلية التمريض/جامعة تلعفر555.0092.50اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد حسن اعبيد ابراهيم131241821411032110
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كلية التمريض/جامعة تلعفر646.0092.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيرابه ر عادل جميل محمود131252021411087052

كلية التمريض/جامعة تلعفر554.0092.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين محمد عبد الفتاح131262021411039077

كلية التمريض/جامعة تلعفر553.0092.17ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيمحمد زياد خلف علي131272021417071020

كلية التمريض/جامعة تلعفر553.0092.17ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائينجاح بركات خرتو خلف131283321417011043

كلية التمريض/جامعة تلعفر553.0092.17اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعمر محمد شهاب احمد131292021411009057

كلية التمريض/جامعة تلعفر530.0088.33ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيبان عقبه مجيد داود131301921422023011

كلية التمريض/جامعة تلعفر529.0088.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور عماد عبد االمير عبد الكاظم131312521424022202

كلية التمريض/جامعة تلعفر528.0088.00ثانوية سنوني المختلطةاحيائيخيرهات مراد عاشور عفدل131321721427010036

كلية التمريض/جامعة تلعفر526.0087.67ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيسوزان بركات جردو مراد131333321422005030

كلية التمريض/جامعة تلعفر526.0087.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيامل عبد الخالق الياس حسن131341721422032027

كلية التمريض/جامعة تلعفر525.0087.50ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزينب ناظم ايوب سليمان131351721422070017

كلية التمريض/جامعة تلعفر524.0087.33ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيدعاء غائب مصطفى حسن131361721422012026

كلية التمريض/جامعة تلعفر524.0087.33ثانوية السعادة للبناتاحيائيغصون محمود محمد راوي131371821422069029

كلية التمريض/جامعة تلعفر523.0087.17ثانوية زمار للبناتاحيائيغفران غانم خالد كواس131381721422030079

كلية التمريض/جامعة تلعفر520.0086.67اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحوراء وهب قاسم يونس131391721422023022

كلية التمريض/جامعة تلعفر520.0086.67اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيليلى جعفر محسن قنبر131402521422026132

كلية التمريض/جامعة تلعفر519.0086.50ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزينب علي محسن خليل131411721422070014

كلية التمريض/جامعة تلعفر519.0086.50اعدادية زينب للبناتاحيائيبشرى جمعه عواد احمد131421721422053031

كلية التمريض/جامعة تلعفر519.0086.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيشيالن سعيد يوسف مراد131431721427010068

كلية التمريض/جامعة تلعفر518.0086.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبيداء علي حسين احمد131441721422041028

كلية التمريض/جامعة تلعفر518.0086.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشروق سلوان طارق محمد صالح131451721422048066

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر392.0065.33ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيحمزه سالم محمد سليمان13146202021032003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر363.0060.50اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمود علي اكبر اسماعيل مصطفى131471721511115016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر360.0060.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عبد الجبار محمد يونس131481721422007088

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر360.0060.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايه عباس صادق حميد131491721422007016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر360.0060.00اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحلوه يونس محمد حسين يونس131501721422023016

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز545.0090.83اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحسين عطيه مهاوش131511621511032117

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز544.0090.67اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعباس علي عطية حسين131521621511017074

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز541.0090.17ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عدنان جاسم محمد131531621513105019

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز539.0089.83ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى بدر عبد هللا131541621513060027

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز538.0089.67اعدادية غزة للبناتتطبيقيآمنه عبد الواحد عناد مطلك131551621522034001

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز537.0089.50ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيابراهيم زهير نجم تايه131561621513018001

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز535.0089.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيالمنتظر شوقي محمد ياسين131571621513123005

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0094.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف قاسم محمد سعيد131581621513006114
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قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.9293.99ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيفاطمة الزهراء عدنان خزعل عاشور131591621522007007

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز563.0093.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد رافد موفق محمد كامل131601621513123001

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز562.0093.67اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد نزار عبد الزهره مهدي131611621511034147

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.8493.31اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقياحمد محمد جبر صبر131621621511068005

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز556.0092.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمجتبى كاظم الزم خلف131631621511016100

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0092.50اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيكرار عبد السالم عباس عيسى131641621511020080

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0092.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمرتضى عادل جمعه حسين131651621513123052

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0091.83اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمة صباح صدام دويج131661621522102029

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد حسام عبد السالم نعمه131671621511001112

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيناصر جبار عزيز ناصر131681621511019197

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيبتول جعفر صادق مجيد131691621522043010

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز549.0091.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعباس عالء نوري عبد هللا131701621511010060

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز548.0091.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد غالب ياسين موسى131711621511001241

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز548.0091.33اعدادية االندلس للبناتتطبيقيامنه باسم عبد الرحمن حبيب131721621522015003

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز548.0091.33ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقينبأ لطفي عبد االمير رجي131731621524028037

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي صالح عايد راشد131741621513010047

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى تطبيقيزهر اء موحان علي كاظم131751621522095002

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد خالد احمد عيسى131761621511001010

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عماد كاظم الزم131771621524011032

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيفاضل جواد كاظم عليوي131781621511033154

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز590.0098.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيزين العابدين مثنى جعفر عبد الرحيم131791621513123023

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز588.0098.00اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة رحيم حسون راضي131801621522016031

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز586.0097.67ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيمنى جازع خلف جازع131811621524008009

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز584.0097.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي مزهر عوفي شغيدل131821621513123034

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز583.0097.17ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي يعقوب مذخور131831621513014040

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز583.0097.17ثانوية الموانئ للبنينتطبيقياحمد وصفي طاهر شايع131841621511053004

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز578.0096.33ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد فاخر طاهر باشط131851621513022074

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز576.0096.00اعدادية المشروع للبنينتطبيقيحسنين نصير محمد علي خليف131862321511010005

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز576.0096.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر صفاء عبد الخالق حسين131871621511001089

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز573.0095.50ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر علي معتوق محمد131881621513022081

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمرتضى باسم عبد اللطيف كنعان131891621511006163

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز568.0094.67اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الوهاب عبد الهادي محمد131901621511040041

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد شناوة شاتي131911621513059055

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمقتدر عباس عبد االمام شالهي131921621513078051

546 من 388صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي وسام ناجي كاظم131931621511011045

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيشهد احمد كريم جويد131941621522055023

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي سالم عبد العظيم محمد131951621513047023

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمصطفى ميثاق عوده صيهود131961621511053033

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز566.0094.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمنار رافد عبد هللا خضير131971621522058060

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.1694.19اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيسجاد ستار جبار بداي131981621511068020

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز559.0093.17ثانوية االحرار المختلطةتطبيقييوسف اسعد شرقي حسون131991621517009014

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز553.0092.17اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد شرامه شناوه132002221426002262

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقييعقوب يوسف يعقوب يوسف132011621513016066

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز546.0091.00اعدادية الغراف للبنيناحيائيمصطفى جبار الزم موسى132022221411022089

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز531.0088.50ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق قصي حسين علي132031621413060022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز529.0088.17ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمسلم كريم قاسم محيسن132041621513070022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز517.0086.17اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين مصعب خالد حنظل132051621511043057

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز512.0085.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائيضحى ماجد محسن مزعل132061621422021067

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز512.0085.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقياحمد صبار حسين شناوه132072221513021002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز511.0085.17ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائيسامر سعود عفن حسين132081921411107008

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز510.0085.00اعدادية القدس للبناتاحيائيهبه محمود احمد محمد132092121422021090

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز2509.0084.83الخارجيون تطبيقيمهدي حسن عبد الحسين عبد132101621518002584

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز504.0084.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي ثائر ياسين خضر132111621411031024

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز504.0084.00اعدادية العباس للبنينتطبيقينذير حلمي عباس عبد132121621511046164

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز500.0083.33اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمحمد بشير شاكر احمد132132721511014044

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز499.0083.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين طوين يحي سلبوح132142421413010022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز497.0082.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الفضل مصطفى طعمه جوده132152821511005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية364.0060.67ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيراشيل جورج شابا بولص132161721425013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية360.0060.00اعدادية عين سفني للبنينتطبيقياشورايا شالم امو خيو132171721511093003

كلية التربية/جامعة الحمدانية403.0067.17اعدادية الرشيدية للبنينادبيقدامة محسن محمود احمد132181721211050034

كلية التربية/جامعة الحمدانية399.0066.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيراغب كلش يوسف رشو132191721417010020

كلية التربية/جامعة الحمدانية399.0066.50ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيدلكش حميد رزو عبدو132203321417006008

كلية التربية/جامعة الحمدانية398.0066.33اعدادية عين سفني للبنيناحيائيزياد سعيد خلف علي132211721411093014

كلية التربية/جامعة الحمدانية385.0064.17اعدادية البرغلية للبنينادبيفرحان محمد خضر محمد132221721211106024

كلية التربية/جامعة الحمدانية382.0063.67اعدادية سارة للبناتاحيائيسارة سامي بهنام بطرس132231721422019041

كلية التربية/جامعة الحمدانية380.0063.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيزينب حميد محو كرموش132241721422084038

كلية التربية/جامعة الحمدانية379.0063.17اعدادية البرغلية للبنينادبيصباح ادريس خضر الياس132251721211106014

كلية التربية/جامعة الحمدانية378.0063.00اعدادية النيل للبنينادبيعلي عبد الرزاق عيدان علي132261721211027042
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كلية التربية/جامعة الحمدانية378.0063.00ثانوية المحبة للبناتاحيائيبيداء حسن هاشم حسن132273121422008009

كلية التربية/جامعة الحمدانية376.0062.67اعدادية البرغلية للبنينادبيعيد محسن ابراهيم محمود132281721211106023

كلية التربية/جامعة الحمدانية376.0062.67اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيياسين عدنان ياسين لجي132293121417001048

كلية التربية/جامعة الحمدانية372.0062.00ثانوية حمام العليل للبنينادبيمحمد وعد هللا يونس فتحي132301721211032034

كلية التربية/جامعة الحمدانية372.0062.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيعلي الياس حجي اسماعيل132313321411003033

كلية التربية/جامعة الحمدانية372.0062.00اعدادية الرياض للبنيناحيائيأحمد جاسم محمد ملح132322021411022001

كلية التربية/جامعة الحمدانية370.0061.67ثانوية المزرع للبنينادبيمازن محمد يونس علي132331721211163011

كلية التربية/جامعة الحمدانية369.0061.50ثانوية الموفقية للبناتاحيائينبأ عبد االمير عباس محمد13234172042269062

كلية التربية/جامعة الحمدانية367.0061.17اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيماهر جمال مراد خلف132353321217004008

كلية التربية/جامعة الحمدانية363.0060.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيسعاد نايف جوكي علو132363321227004008

كلية التربية/جامعة الحمدانية363.0060.50ثانوية القبة للبنينادبيحسن محمد يونس احمد132371721211077004

كلية التربية/جامعة الحمدانية361.0060.17ثانوية كنهش للبنينادبيمحمد طه فاضل كليب132381721211076010

كلية التربية/جامعة الحمدانية360.0060.00اعدادية الرسالة للبناتادبيانوار فالح دخيل محمد132391721222049012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية489.0081.50اعدادية سارة للبناتاحيائيايتانا ياس خضر مجيد132401721422019012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية486.0081.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيفردوس صديق محمود دبو132411721422068066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية474.0079.00اعدادية اشبيلية للبناتادبيطيبه عمار جاسم محمد132421721222064030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية474.0079.00اعدادية النيل للبنينادبياحمد يونس ذنون يونس132431721211027006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0078.67للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبييوسف عبد الجبار ابراهيم خالد132443321211001035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية471.0078.50اعدادية الرضواني للبنينادبياسماعيل مهدي صالح محمد132451721211147014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0077.67اعدادية االندلس للبناتادبيساجده ادريس اسماعيل علي132461721222054019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية465.0077.50ثانوية الشهيد اسماعيل طالبادبيصباح نواف ابراهيم عباس132471721211131005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية459.0076.50اعدادية االمجاد للبنينادبيعلي طارق علي جمعة132481721211026047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية458.0076.33ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمود عز الدين ابراهيم مصطفى132491721211075032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية457.0076.17اعدادية سارية للبنينادبيمصطفى نزار فتحي سلطان132501721211018072

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0075.50اعدادية الرضواني للبنينادبيعمر احمد عزيز احمد132511721211147073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0075.50اعدادية االندلس للبناتادبيجنه علي طالل محمد علي132521721222054011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0075.50ثانوية المصطفى للبنينادبيمهدي جواد محسن قاسم132531721211075034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0075.17ثانوية الضحى للبناتادبيرسل رائد محمود عبد هللا132541721222081011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0075.17ثانوية بعويزة للبنينادبيكاظم أحمد محمد كاظم132551721211079012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0074.50ثانوية الثورةللبناتادبيغفران سطام حسن غدير132561721222047018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية446.0074.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد العزيز رافع خضير محمد132571721211005039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية445.0074.17اعدادية الرضواني للبنينادبيامير احمد علي هالل132581721211147015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية445.0074.17اعدادية النيل للبنينادبيعدنان كريم شامي مصلح132591721211027040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية443.0073.83اعدادية زينب للبناتادبيسدره عمر ضرغام فيصل132601721222053036
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية443.0073.83اعدادية االمين للبنينادبيمحمد رضوان زكي سليمان132611721211019027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية443.0073.83اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد الزم محمد احمد132621721211003083

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية442.0073.67ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيآيه احمد علي احمد132631721224008001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة الحمدانية441.0073.50ثانوية المصطفى للبنينادبيأحمد حكمت احمد حسن132641721211075001

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائياماني قاسم مجيد اسماعيل132651421422020002

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية593.0098.83اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعثمان حسين محمد وحش132661121411036045

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية592.0098.67ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم ميثم سهام داود132671121422018062

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0098.50اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياوصاف وليد محمد سرحان132681121422009011

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0098.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيشكران رسول شبوط ابراهيم132691321422017103

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0098.50ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائينورين حيدر عبد اللطيف حسين132701421424015010

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0098.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيغاده احمد علي احمد132712221424022064

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0098.50اعدادية العقاد للبنيناحيائيمجتبى محمد مهدي صالح132721221411028118

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0098.50ثانوية براعم كربالء االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد غني هاشم132732721413007011

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0098.50اعدادية البطولة للبناتاحيائيآنفال غني ناصر الدين طه132741021422028003

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.8498.47ثانوية المتميزاتاحيائيمنن حسام عزيز محمود132751121422047075

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.7698.46الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد لؤي ودود رشيد132761021411002092

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.7298.45ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياريج راضي جلوب عطية132771321422043003

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.5698.43ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر ليث جبار صاحب132782521413013110

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.5298.42اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيامير أرسالن عبد الخالق احمد132792021411001046

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0098.33اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيعلي محمد طاهر مهدي132801121411013026

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0098.33إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عماد علي سعود132811421411014148

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية588.0098.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينور عبد الرزاق احمد خلف132821121422009095

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية588.0098.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيزين العابدين مؤيد كريم جاسم132831021411006017

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0097.83ثانوية العزة للبناتاحيائيريام عبد السالم عبود صالح132841121422001011

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0097.83ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد المهدي قصي نوري رضا132851021413001012

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0097.83ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيتاره وليد فتح هللا عبد هللا132861321426003011

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.9697.83الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيغفران باسل حسين سريح132871021422018095

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.1297.69ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد صادق مولى جعفر132881121411010008

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيشهناز مثمر هادي كاظم132891121422037023

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67اعدادية اجنادين للبناتاحيائيعائشه عثمان حسين سلمان132901021422038087

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنيناحيائيمصطفى شامل زهير غزال132911421413009005

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67اعدادية اغادير للبناتاحيائينوره محمد عدنان عبود132921121422038109

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيرغد عالء محمد سعيد جاسم132931021424004013

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيايه فراس مكي عبد الهادي132941021424004004
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمالك مثنى فاضل مجيد132951121424014051

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67ثانوية النضال للبناتاحيائيصفا رعد حسن ياسين132961021422020038

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0089.83ثانوية الوثبة للبناتاحيائيرنين خالد ناصر عبود132971021422023013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0088.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب علي رحيم حسين132981121422061024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0087.50ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد الزهره رباط الزم132991421415003059

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد عباس مجيد جابر133001221411023141

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم516.0086.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياسامه نصير عبد الواحد بحر133011121411041016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.0085.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي المرتضى اسعد جواد حسين133021021411019071

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.0085.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نعيم جابر طاهر133032221413004092

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم510.0085.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حامد كامل كشيش133042721411025136

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم510.0085.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائياساور موسى حبيب ظاهر133051321422004006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم508.0084.67ثانوية السنابل المختلطةاحيائيمحمد ثابت محمد عكله133061921417012005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم504.8884.15ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيايناس عباس صالح سلمان133071121422069004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0083.67ثانوية الضحى للبناتاحيائيتبارك علي صالح ارحيمه133081421422023006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم501.0083.50اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيحسين جمعه فارس حبش133092221411058011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم500.0083.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيبة نزار عبود جابر133101421422015088

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم500.0083.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمصعب وائل عبد االمير كاظم133112421417008084

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم499.0083.17اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد سعود133121021511016074

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم498.0083.00ثانوية الشمائل للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم محسن سلمان133131421422042033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم498.0083.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينور الهدى ياسين محمد علي133141821422077158

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم498.0083.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائياماني حميد عبيد سهر133151121422060008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم496.0082.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم بهاء عبود حسين133161121422008094

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم494.0082.33اعدادية الشماسية للبنيناحيائيابراهيم صادق سجاد علي133171321411021001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم494.0082.33ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيحسين محمد عدنان طعمه133182821411020011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم494.0082.33إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيسامر مازن كريم احمد133191421511021053

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم493.0082.17اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر عماد سهيل محمد133201221411023057

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم492.0082.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي طارش سمير معجل133212221411004264

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم492.0082.00اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم صالح سالم محيميد133221321422030068

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم488.0081.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمريم منعم رشيد فرحان133231021422027090

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم488.0081.33اعدادية البيان للبنينتطبيقيابراهيم زيد قيس فخري133242321511014001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم485.0080.83اعدادية البطولة للبناتتطبيقيتبارك سالم فخري امين133251021522028015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم483.0080.50اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسن كريم مرداس عميش13326292051005018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم480.0080.00اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعبد هللا علي خليف عباس133272321511041010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم479.0079.83للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقينور الدين عماد كاظم حنتوش133281321511023044
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم479.0079.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجوادين قاسم شنور حميدي133292221511019009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم477.0079.50ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيدانيه حسام خالد محمد133301321522019008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم477.0079.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي فالح حسن عبد133311221511022085

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم474.0079.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى محمد زغير عوده133322921511025276

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم472.0078.67اعدادية العراقية للبناتتطبيقيرقيه عائد كاظم علي133332121522049019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم470.0078.33ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمصطفى رشيد حميد خلف133342121517011014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم470.0078.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعلي قيس جاسم محمد133351221511019031

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم469.0078.17ثانوية السياب للبناتتطبيقيزينب رائد طارق كاظم133361021522002021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم468.0078.00ثانوية الحبانية للبنينتطبيقياحمد عبد محسن كاظم133371921511046003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم467.0077.83اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس مناتي جابر133381121515004059

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم465.0077.50اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزينه غسان عدنان عبد المنعم133391121522040019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم465.0077.50اعدادية النصر للبناتتطبيقيرسل عالء كاطع عباس133401221522031017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم464.0077.33الخارجيونتطبيقيوسام اسعد حسين حمد133411321518001161

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم484.0080.67اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيالحارث عبد هللا عليوي محمد133421921411011014

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم442.0073.67ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيحنين سرهيد حمادي تركي133431021422029018

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم399.0066.50اعدادية الرضوان للبنيناحيائيامجد عايد عبد هللا احمد133441121411032003

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم387.0064.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم فاضل خضير خلف133451221422038040

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم382.0063.67اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد هللا علي طه مخلف133461021511037021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم382.0063.67ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيفاطمه نزار محمد محمود133471021522025016

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم380.0063.33اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيحسناء ليث شاكر محمود133481021522026006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم379.0063.17اعدادية العامرية للبناتاحيائيايه مهند طه نافع133491021422036024

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم379.0063.17اعدادية القدس للبنينتطبيقيامين غسان عبد الستار حميد133501021511014023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم379.0063.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقيايوب باسم عباس وهيب133511021511020063

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم378.7263.12ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيبكر زيد عبد المجيد فائق133521321413017010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم376.0062.67اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشمس محمد خالد حمد133531021522035023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم367.0061.17اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد ناظم نايف فرحان133541021511009005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم362.0060.33اعدادية القائم للبنينتطبيقياسامة ابراهيم سعيد محمود133551921511023004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم361.0060.17اعدادية البطولة للبناتتطبيقيشهد لؤي رحيم عبد133561021522028046

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم360.0060.00اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيغفران علي عيد خلف133571021522038034

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم435.0072.50ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين نزار صباح رشيد133581321411019055

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم419.0069.83اعدادية الصدرين للبنيناحيائيرمضان مجدي رمضان محمد133591221411007059

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم382.0063.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائياحمد حسن فاضل ابراهيم133602221413012002

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم382.0063.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد حمد جلوب طعمه133611521511005076

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم380.0063.33اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي محمد محسن عبد الخضر133622221411015115
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم379.0063.17الخارجياتاحيائيرويده احمد علي عبد الحسين133631221428050088

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم376.0062.67اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيخطاب صالح محل شرقي133641921411040023

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم375.0062.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيشمس محمد هاتف موسى133651221422026157

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم367.0061.17اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر احمد زبون شلتاغ133662821511001203

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم365.0060.83اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر حربي كاطع133671121511002028

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت482.0080.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد جعفر برهان حمودي133681221511028005

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.0078.83اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمه قيس كاطع جبر133691021522014029

قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0078.33للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقياحمد مرتضى خلف فرج133701321511023003

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت471.0078.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيرند رعد سعدي حسين133711121422050013

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت451.0075.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمنتظر حازم مهدي مهبش133722421411048308

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت440.0073.33اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد حسن حنش عليوي133731321511005002

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت432.0072.00اعدادية عكاظ للبناتتطبيقينور الهدى ميثم علي حسين133742721522018024

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت431.0071.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيحسن حافظ علوان محمود133751021511014038

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت423.0070.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيانس سمير علي محمد133761121511017023

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت429.0071.50اعدادية التعاون للبناتاحيائيسلسبيل عادل ابراهيم علي133771121422040086

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت396.0066.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيداليا مؤيد علي حسون133781421522015022

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت393.0065.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسن سالم رزاق مكطوف133792221413060021

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت386.0064.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد سعد محمد حمزة133802721511025099

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت382.0063.67ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد كاظم عبد هللا133811421413013015

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت382.0063.67اعدادية االصيل للبناتتطبيقيداليا سعد سلمان ابراهيم133821121522005006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت380.4063.40ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصهيب رائد رشيد عبد المجيد133831321411019075

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت372.0062.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيتبارك بشير محمد حسن133841021422032009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتقى حارث مؤيد عباس133853121422009042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب عبد الكريم بكر رضا133862021422051038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية النصر للبناتاحيائيشاليا لقمان حكمت خورشيد133872021422035035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.2097.03ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينه محمد محمود شاكر133882021422017038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمالك محمد عبد هللا نجم133892021422019101

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم اياد حميد عبد هللا133902021424005074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيئاكو مردان رحمان رحيم133912021411088006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد زياد طاهر رشيد133922021411089123

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية موطلو للبناتاحيائينور احمد شوكت عبد هللا133932021422075045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيسهى خماس حسين علي133942021422003051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية الوطن االهلية للبنيناحيائيابراهيم عباس ابراهيم نصيف133952021413026001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيساره جمعة سنكاو خابور133962021427037006
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيمريم عدنان محمود احمد133972021422020053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.33ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان مظفر طه محمد133982021422091023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهيوا سيروان كريم جبار133992021411088157

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية حطين للبناتاحيائيدانيه فيصل غالم حسن134002021422031038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.4096.23اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيصدام زيدان محمد مال134012021411001102

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.17ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نوزاد هاوار محمد134022021411099020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيهيلين ياخي نجم الدين محمد134032021422084169

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف مريوان رحمان رشيد134042021422087031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.17اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيياسر محمد جليل حسين134052021411087138

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسفيان فارس زيدان جاسم134061721411017060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيافنان وسام جعفر عادل134072021422051012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييوسف حاتم عمر صديق134082021411005094

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد المؤمن عبد القادر جابر علي134091921411060023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الصفوة للبناتاحيائيجمانة فراس عباس مصطفى134102021422025011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية دمشق للبناتاحيائينسرين اسماعيل طه خلف134111821422043097

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.7296.12ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايه احمد سعدي حميد134122021422017014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية672.0096.00اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيوسام ساالر غالب بختيار134132021411088160

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيياس طالب احمد فاضل134142021413027025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد مهدي حسين رضا134152021411003096

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد مهدي عبد الجليل احمد جمعة134162021411003097

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا جبار حلو حسين134172021411001122

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي مهدي زين العابدين نقي134182021411001147

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد كامران ابراهيم رمضان134192021411001026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد علي احمد موفق صفاء الدين134203121415001122

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيفيار مردان نجم ستار134212021422087124

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيمحمد يشار شمس الدين علي134222021411014006

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيديالن نوزاد طاهر صالح134232021422030018

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايه حسين احمد محمد134242021422003020

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية567.6094.60ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيروزان محمد قادر محمد134252021422017027

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائيفادي هيثم حميد توما134262021413002048

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيميالد يشار حمزة عباس134272021424005083

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيسدرة المنتهى علي كريم محسن134282021422022024

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية كوثا للبنيناحيائيكرار نزار حامد حتروش134292321411040129

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية عدن للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم خضر خلف134302021411055086
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قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيساره رحيم مايد واحد134312221422056026

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيماريه جزا كريم ميرزا134322021422087143

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.67اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جليل ابراهيم محي الدين134332021411092043

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيوردة اسامه عبد هللا ياسين134342021422008146

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينهى حسن حسين عبد هللا134352021422008129

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.33اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد شكور ابراهيم على134362021411087019

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية559.1293.19ثانوية العراق للمتميزيناحيائيايمن برزان عبد هللا حمه مراد134372021411040017

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.17ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيافسانه سلمان ابو بكر محمد134382021422080007

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيهازه ادريس محمد رحيم134392021422087164

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينورجان محمد قادر حسين134402021422008138

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية نور العراق للبناتاحيائيحوراء خليل ناظم حسن134412021422036030

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.67اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائياشنا عبد هللا حسين محمد134422021422093009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية492.0082.00اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيشهد محمود محمد حميد134431721422020059

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0081.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى محمد هاني عبد الهادي134441721411011239

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0080.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدينا امجد صديق حمدي134451721422056046

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0080.67اعدادية سومر للبناتاحيائيبراء عصمت احمد ابراهيم134461721422079024

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0080.67ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسعد عيسى حسن سليمان134471721417010030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481.0080.17اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره عمار غازي رمضان134481721422054141

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية480.0080.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمسره عبد الكريم محمود حيو134491721422002250

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية437.0072.83اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمارلين هاني ايشوع بولص134501721522018015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية436.0072.67اعدادية المستقبل للبنينتطبيقييوسف عبد الموجود عبد الواحد سلطان134511721511024048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية414.0069.00االعدادية الغربية للبنيناحيائيحازم عبد ذياب حسن134521721411007043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية414.0069.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيايوب ثائر محمد سعيد يحيى134531721511017020

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.2896.05اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه احمد خليل عبد134541721422054005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمة مازن شاكر محمود134551721424003035

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.1695.69ثانوية المتميزين االولىاحيائيحسن بدر ابراهيم محمد علي134561721411022037

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد خالد محمد فتحي134571721411015099

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0895.51اعدادية الطالئع للبناتاحيائيريام سعد وعد هللا دحام134581721422061102

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية عين سفني للبناتاحيائيباران رمضان طه احمد134591721422029011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيرضوان طارق حامد عبو134601721411017049

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيدريد هيثم شابا سمعان134611721411067007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية زينب للبناتاحيائيمينه اسامه احمد حسين134621721422053133

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيعلي ظاهر جميل صالح134631721413018005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا عمر موفق احمد134641721411015059
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن بسام عبد المبدي محمد علي134651721411017071

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا يحيى عبد الهادي يحيى134661721413013036

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرفقه ريان مؤيد احمد134671721424021017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية القادسية للبناتاحيائيغفران طه ياسين قاسم134681721422066042

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.7294.62اعدادية الطالئع للبناتاحيائيضحى احمد فهمي عقيل134691721422061171

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهاشم مقداد هاشم طه134701721411017182

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر علي عبد هللا يحيى134711721422057188

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سيف غانم حسن134721721411008325

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيضحى ياسين احمد وهب134731721422008116

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم بشار محمد ذنون134741721422055151

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.5293.75اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب شامل اكرم شهاب134751721422061117

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيشدن محمد سالم غانم134761721424024029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية بازوايا للبناتاحيائينور خليل طه عباس134771721422070035

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائياعراف صالح علي شيخ134781721424018003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر فراس هشام نوري134791721422055201

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمدين ابراهيم صالح علي134801721511001044

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0093.17اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمينا ليث بشير بطرس134811721511065039

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيسرى خالد حسام الدين حسون134821721422002167

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزينب علي فالح محمود134831721522065011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0892.85اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيجابر صباح محمد خليف134841721411011059

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم عباس محمد حسن134851721422071061

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر عبد هللا عبد االله محمود134861721411017119

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.4092.73االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف هذال محمد حسن134871721411008457

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيدعاء ليث جاسم محمد134881921422127003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية النيل للبنينتطبيقيمصطفى مروان محمد طاهر عبد134891721511027054

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيحسام محمد عواد محمد134901721511009010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الخصم للبنينتطبيقيصالح الدين عياش حسين فندي134911821511015034

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم حكيم لقمان محمد134921721522054027

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى فائز جاسم محمد134931721511008096

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية384.0064.00اعدادية حطين للبنينتطبيقيجعفر سجاد غني حسين134942321511022003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية376.0062.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعمر عمران عيسى جاسم134951121511015091

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية381.0063.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيبالل نشوان نذير محمود13496172051008029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية379.0063.17ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيمحمد سعد احمد عبد هللا134971721511039028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية الخصم للبنينتطبيقيخالد فيصل محمد سالم134981821511015028
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية االندلس للبناتتطبيقيسنا عمر عبد المحسن محمد علي134991721522054016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى عبد الغني صالح حميد135001721511012070

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية363.0060.50االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد راكان يحيى احمد135011721511008078

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية362.0060.33ثانوية التاخي للبناتتطبيقيفرح احمد هالل عقيل135021421522017014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية361.0060.17ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعمار ياسر احمد ذنون135033121511008040

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0083.00اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيحسام ماجد عبد عصفور135042021411005018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0081.33ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن محمد ايدن عثمان135052021411040037

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0078.17اعدادية هه لكورد للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد حمزه عبد الحميد خورشيد135062021511086015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية460.0076.67اعدادية تازة للبنينتطبيقيمجتبى علي قنبر غيدان135072021511018020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية457.0076.17ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيدانيا شيروان شكر صابر135082021522030008

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى احمد خلف حسين135092121511014107

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0083.83اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاالن شيركو عثمان كريم135102021511089001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0081.83اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجنة هللا محمد قادر حماويل135112021422008037

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية467.0077.83ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعبد االله فاضل كاظم موسى135122021511047017

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية395.0065.83اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن علي كريم135132021511001044

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية388.0064.67اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد موسى محمد احمد13514182051099030

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية371.0061.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقينوار حسين علي محمد135151821511086035

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيدنيا جالل محسن علي135162021522032018

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيزياد عماد سلمان حمزه135172021511001028

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0097.83اعدادية سومر للبناتاحيائيالرا رائد عبد هللا رحيل135181721422079074

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0097.50اعدادية ابي حنيفة للبنيناحيائياحمد عدنان سالم عبد هللا135191721411016006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33اعدادية الفتوة المختلطةاحيائينضال عبد االله يوسف محمود135203121427001021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0097.33ثانوية القادسية للبناتاحيائياسراء الزم جبوري داود135211721422066009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزبيدة خالد محمد طيب امين135221721422080035

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية اشوا للبنيناحيائيغيدان علي محمد خضر135231721411136006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.4497.07ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيغسق عامر فتحي محمود135241721424001028

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية فواز عبد االله محمود135251721422061035

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00االعدادية الغربية للبنيناحيائياسامة فتحي محمد حسين135261721411007030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية اليمن للبناتاحيائياطياف نكتل عبد الجبار ذنون135271721422008013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.6096.93ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريم اياد طارق شكر135281721424011071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.5296.92اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد وضاح احمد حامد135291721411011037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد علي محمود حسين135301721411002003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية الراية للبنيناحيائييونس شعالن يونس جارو135311721411025109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيبلسم بشار طه خضير135321721422008038
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية العرفان للبناتاحيائيامنه سعد خليل محمود135333121422016006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.1696.69ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه حسين محمود غزال135341721424013021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره ادريس احمد عواد135351721424021021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية بحزاني للبنيناحيائيدخيل سيدو خدر حسن135361721411058031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية سومر للبناتاحيائيايه عبد الجبار احمد ابراهيم135371721422079017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسرى احمد خليل جاسم135381721422061138

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهديل فتحي علي عبوش135391721422072087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.3696.56ثانوية المتميزات االولىاحيائيطيبه محمد داود سليمان135401721422004109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف عصام عمر خطاب135411721411012108

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي احمد علي احمد جاسم135421721411026109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصبريه اسماعيل ابراهيم حسين135431721426001199

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيثامر علي مصطفى عمر135441821413017003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الزهور للبناتاحيائياماني علي سعد شاكر135451721422057021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين محمد سليمان حسن135461721424011047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه غسان محمود علي135471721424008055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى مروان صالح علوش135481721422057101

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ عبد هللا سلطان عبد هللا135491721422072073

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيساره سفيان محمد علي يونس135501721422063032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.9296.49ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد غانم جمعه حمادي135511721424013065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.2896.38ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفيان صباح غدير حسن135521721424013084

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الخصم للبنيناحيائينور الدين سالم عبد هللا علي135531821411015130

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيابتهال شاكر محمود علي135541721422001001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمود انور حسن خضر135551721411024063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعلي صبحي عبد الرحمن شكر135561721411135044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية الثورةللبناتاحيائيغفران صفوان محمد حسين135571721422047053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرندا عصام سالم شريف135581721422052025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الشهاب للبنيناحيائيياسين محسن احمد جاسم135591721411134133

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية بحزاني للبناتاحيائيديمه قيدار سردار حسن135601721422016019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.8896.31اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك محمد طالل حوران135611721422061248

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.2896.21ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب فهمي عرفات علي135621721424013053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل عبد الرزاق احمد محمد135631721422061091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيايه عبد هللا سهيل عبد هللا135641721424012003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية سومر للبناتاحيائيرؤى شاكر غانم شكوري135651721422079034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياية عماد بشير محمد135661721422080011
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد امين اسماعيل سلطان135671821411032107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان احمد حميد سعود135681721422057038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه خليل حمزة سليمان135691721422007087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب احمد محمد يحيى135701721424024025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيهيثم فالح احمد حسين135712021411046062

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيزينه عبد الستار عبد الجبار خلف135721721422005040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية االبداع للبنيناحيائيعبد هللا ايهاب غانم عبد هللا135731721411202004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد الرحمان مصطفى135741721413007045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب شكر محمود ذنون135751721422055091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.7696.13ثانوية المتميزات االولىاحيائيدالل معمر غانم حسن135761721422004041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيخنساء طالب محمد يعقوب135771721421200001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيأفنان فارس حيدر حسن135781721422002002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الشافعي للبنيناحيائييوسف سعد سعيد مجيد135791721411135083

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيزينب عامر خضر حسين135801721422084040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيايه صالح خلف عبو135811721424020004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه ريان عبد الرحمن عبد العزيز135821721422055136

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيانفال اكرم اخليف عبد135832021422013006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد حميد فهد مخلف135841921411101106

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد العظيم عبد محمد عطيه135851721411023065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمريم خالد موسى خليف135861721422080077

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهدى عمر سليمان داود135871721422009107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.9695.99ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الكريم احمد خلف135881721424013041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنان اذياب هيجل فجر135891721426002137

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيازهر فوزي احمد عجاج135901721411053011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية االخوة للبناتاحيائيكوثر فرحان سعيد سليمان135911721422104039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية سارة للبناتاحيائيازهار غالب متي بطرس135921721422019004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية السالمية للبنيناحيائيخالد عبد الكريم محمد علي135931721411072005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهديل فارس محمد شريف135941721422056156

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان حسن يونس قادر بكر135951721426001054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد علي حسين غثيث135961721411053010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد مؤيد نظير شاه مراد135971721411027012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية النيل للبنيناحيائيأيمن محمود محمد نوري محمد135981721411027004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيسجى شاكر محمد مالو135991721422015043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية التحرير للبناتاحيائيايناس حمدي عبدالرحمن حمدي136001721422063008
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيصالح الدين شكر سعد هللا عباس136011721413023013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمر صدام عطيه حمد136021821411032092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزمزم قاسم محمد علي136031721422001044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد باسم حسن عبد136041721411018005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيناحيائيانس نزار سلطان محمود136051721413011001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى عالء غانم محمد136061721411011233

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسراء سعد هللا احمد عبو136071721422042010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية سارة للبناتاحيائيكوثر حسين حمزه سليمان136081721422019069

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا رضوان عبد الرحمن داؤد136091721411011120

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسام مروان صالح علوش136101721415002103

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمد موفق محمد136111721411008224

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء نواف اسماعيل ذنون136121721424021020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك اياد جارهللا مالو136131721422054057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية القيارة للبناتاحيائيبراء رائد سعدي محمد136141721422013023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيعلي هواس سليمان محمد136151721411111017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية البوير للبنيناحيائيعمر ياسين طه محمود136161721411194014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية بادوش للبناتاحيائيطيبة خالد محمد ويس136171721422077018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيدنيا حسين حربي حسين136181721422005029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن وعد عباس احمد136191721411008197

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب قنبر علي محمد136201721422020047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.7295.62ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور خلوق حسين احمد136211721424013112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيحوراء يحيى موسى ويس136221721427004010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد علي يونس محمدعلي136231721411024058

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الوهاب امين اسماعيل سلطان136241821411032079

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم بشار عبد الرحمن محمد علي136251721424013090

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسيماء سهيل نجم عبد هللا136261721422041076

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه ايمن محسن هادي136271721422057068

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية الموفقية للبناتاحيائينبأ هاني خليل سليمان136281721422037056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه رافع محمد شاكر حسن136291721424024014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية السالمية للبناتاحيائيانفال حسين طالب شهاب136301721422086006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور سعدون حسين مصطفى136311721422002289

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل رافع محمود داود136321721422055067

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية المحمرة للبناتاحيائيدالل علي شعيب عبو136331721422023026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية برطلة للبنيناحيائيمصطفى هاني يونس محمد علي136341721411065074

546 من 401صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية القبة للبنيناحيائيمنذر احمد علي احمد136351721411077043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الكفاح للبناتاحيائيأمنه عمار احمد اسماعيل136361721422051006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية اشوا للبنيناحيائيمحمد حسن ابراهيم دسوقي136371721411136010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيمحمد يونس عيسى جمعه136381721411124025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم طالل حجو فارس136391721411007003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الكفاح للبناتاحيائيساره فواز احمد طه136401721422051070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية الموالي للبناتاحيائيرحمه راكان عواد احمد136411721422097008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيرسل يونس حسون عزيز136421721422005035

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية المزرع للبنيناحيائيجاسم محمد علي خليل ابراهيم136431721411163007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية البوير للبنيناحيائيدهام حميد فتحي علي136441721411194007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية الفراتين للبناتاحيائيسبا حسين احمد اسماعيل136451721422036064

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيروان عبد الغفور جاسم سالم136461721422061099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانويةشهده بنت االبري للبناتاحيائيامنية سالم كامل عزيز136471721422060005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية تويم للبنيناحيائيحسين محمد علي حمادي136481721411179004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء طه مصطفى يونس136491721422082043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائيبان حازم سليمان محمد136501721422084017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيانس اسماعيل محمد حسين136511721411026024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الراية للبنيناحيائيمصطفى احمد هاشم حسين136521721411025097

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايالف محمد عبد هللا سلطان136531721426002146

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيصقر محمد علي احمد136541721411005040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية اشوا للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم دسوقي136551721411136005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية تويم للبنيناحيائيوضاح محمد احمد اعبيد136561721411179025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد خالد يوسف علي136572021411024057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.8495.31اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء احمد علي فندي136581721422061002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.2495.21ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا طه عبد هللا محمود136591721424008053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.1295.19ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينه هشام محمد عثمان136601721424008038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيآيه ثائر عبد العزيز محمد136611721424001003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه ناظم احمد محمد136621721422001022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية حمص للبناتاحيائيايمان عثمان فتحي صالح136631721422069017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرغد سعد ذنون يونس136641721422036055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد بشار محمود علي136651721424008048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشهاب خلف فارس خلف136663321417002045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية مؤتة للبناتاحيائياوراد ياسر حسام الدين احمد136671721422068017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية بعويزة للبناتاحيائيرفل عامر فيصل حسن136681721422035022
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايناس منهل عز الدين مصطفى136691721426001350

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد المؤمن محمد عبد الحافظ بشير136701721411008228

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايمن عماد عبد الجبار حسين136711721411008074

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية امام غربي للبنيناحيائيعدي حميد محمود محمد136721721411046034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمد عمار حمد محمد136731721411008119

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييونس مظفر يونس صادق136741721411011268

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا صباح حسن رجب136751721411017085

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.8095.13اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه عماد صالح خضر136761721422054179

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.3695.06اعدادية االندلس للبناتاحيائيسبأ جمال حازم عبد هللا136771721422054144

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0495.01ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيابو بكر قيس عزيز محمود136781721413007004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه سرار محمد عمر136791721422061047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعددية الفاو للبناتاحيائيسلوى سالم خلف محمود136801721422006092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب شامل دحام ذنون136811721422063028

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية بادوش للبناتاحيائيزينة سبهان عايد عيسى136821721422077013

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية زمار للبناتاحيائياالء سالم صالح محمد136831721422030011

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياسامه عمار عبد الغني خضر136841721411133008

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء حسن فتحي مجول136851721424011031

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيضحى بسمان محمد سليمان136861721422009061

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية الشهاب للبنيناحيائيياسر نوح خلف عبد136871721411134132

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيشيماء حسين علي حسن136881721422005053

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  احيائيوليد برو عتو كزو136893321411002047

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسامان اسماعيل خلف حسين136903321417003028

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية سارة للبناتاحيائيمريم محمد علي حسين136911721422019079

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريم فتحي احمد علي136921721424011072

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية دار السالم للبنيناحيائيياسر محمد حسين علي136931721411023130

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائيماهر فتحي ويس محمد136941721411003117

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد اللطيف صالح محيمد136951721411152017

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيسليمان خلف مجو تمر136963321417010016

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد القادر عباس احمد حسين136971721411026085

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسارة محسن علي مال هللا136981721422048060

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية سارة للبناتاحيائيايلين خضر ايليا يعقوب136991721422019014

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايالف نواف هايس خشمان137003121422009027

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية التسامح للبناتاحيائياثار صباح مخلف رجا137011921422085001

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيحلوه جاسم زيدان خليف137021721421098004
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 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية الزاوية للبناتاحيائيريام علي سعيد سالم137031721422011010

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسارة محمد حسن جاسم137041821422057069

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغفران حمزة عارف نايف137051721422042117

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية المأمون للبناتاحيائيجواهر متعب محسن حسن137061721422082024

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن خيرالدين جواد137071721422022123

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية بادوش للبناتاحيائيليلى شكر محمود عبد هللا137081721422077019

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ايمن- الخارجيات احيائيفاطمه احمد محمديونس فارس137091721428050127

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيسارة فتحي عبد هللا سعيد137101721421038006

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية زينب للبناتاحيائيناديه رياض احمد خلف137111721422053134

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيايالف علي ظاهر خلف137121721421098001

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيهاجر عبدهللا حنش عبد المجيد137131721422009102

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهيبه خليل خدر شفان137143321427002110

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب ثامر ذنون خضر137151721422061116

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83ثانوية السالمية للبناتاحيائيايناس صادق حميد شهاب137161721422086007

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية زينب للبناتاحيائيانعام حازم محمد يونس137171721422053017

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83ثانوية الكوير للبناتاحيائيمروه مروان علي حسن137183121422018020

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسهام عبد القادر محمد ياسين محمد يونس137191721422032111

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيشيماء محمد فائز طه137203121427001014

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيعذراء هيثم مصطفى محمد137211721422012064

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية510.0085.00ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيريم صالح محمد حسين137221721422033007

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية510.0085.00اعدادية المربد للبناتاحيائينهى عماد عبدالستار محمد137231721422058107

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية510.0085.00اعدادية مؤتة للبناتاحيائيضحى موفق خلف عبد هللا137241721422068057

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية509.0084.83ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائينرجس يحيى قاسم محمد137251721427004027

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67ثانوية بازوايا للبناتاحيائياحالم عبد السالم حسن مجيد137261721422070002

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67ثانوية المحبة للبناتاحيائياالء امير عبد هللا محمد امين137273121422008004

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيجميله مسكين خلف عليوي137283321421003009

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67ثانوية المشاهده للبناتاحيائينبأ مثنى علي محمد137291221422001040

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمريم عمران رافع عبد الرحمن137301721422042143

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67ثانوية زمار للبناتاحيائيجوري شحاذه نايف عباس137311721422030036

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية508.0084.67ثانوية العبور للبناتاحيائيفاطمة أحمد شامي جيجان137321921422086103

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية507.0084.50ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائينبأ احمد علي عشاك137331821422039026

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية507.0084.50ثانوية اركبة جدعة للبناتاحيائيعائشه فيصل عبد الجبار حامد137341721422078005

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية507.0084.50ثانوية العريج للبناتاحيائيمنار عبدالجبار محمد حسين137351721422073010

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية506.0084.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائياميرة رحال عواد محمد137361721422049026
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 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية506.0084.33ايسر- الخارجيات احيائيفاطمه داود محمد علي137371721428060189

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية506.0084.33اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسماء خلف صالح خليفة137381821422057007

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية506.0084.33اعدادية الطالئع للبناتاحيائيندر لؤي علي حسين137391721422061265

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية506.0084.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيآيه علي سامي نوري137401721422002015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايه حسن شالل حبيب137412021422051019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83ثانوية الصفوة للبناتاحيائيضحى فالح عجمي زرزور137422021422025039

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0496.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأماني سعد محمود عبد هللا137431721426001365

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف مريوان عثمان محمود137442021411088168

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحيدر انور خلف غضبان137451921411060012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمياده خالد عفان محمد137462021422042051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الرقيب صائب عبد هللا رزيك137473121411008063

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيأفنان أحمد صبحي عمر137482021422030001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيموسى فرهاد محمد عزيز137492021411088145

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.50ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم محمد كامل علي137502021422079037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.50اعدادية ايبك يولو للبنات تركمانياحيائيفاطمه محمد احمد اسماعيل137512021422071014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه هيمن طه محمد137522021422032069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيابتسام عواد محمود عبد هللا137532021422026001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0095.33اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياحمد علي احمد محمد137542121411021007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.17دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائينور فريدون مجيد توفيق137552021422121047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0095.17اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيهمزة فؤاد جالل غريب137562021411088154

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية زينب للبناتاحيائيرفل معن يونس صالح137571721422053059

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيآية نوزاد خورشيد نوري137582021422037005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيدرويش رمضان خلف درويش137591821411032036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحسن عباس صالح عبد الرحمن137602021411013026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية نور العراق للبناتاحيائيوداد جمال احمد حسين137612021422036091

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.2895.05ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد حسن مهدي جاسم137622021411040066

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد ازاد حمه امين137632021411011069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية عمورية للبناتاحيائيرويده سعيد محمود علوان137641821422023042

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية النصر للبناتاحيائيايمان دلشاد محمد صالح عزيز137652021422035009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد ايهاب ابراهيم جاسم137662021411039126

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيشيماء نصير صالح محمود137671721422057116

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية بحركة للبنيناحيائيسليمان خالد سليمان خليل137683121411010009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00اعدادية البخاري للبنيناحيائيمصطفى رحمان خلف حمد137691921411101125

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.6094.93ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره نجم ادويح خلف137701721422004086
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.83دراسة كردية/اعدادية هلكوت للبنيناحيائيبيزه ن محمد بصري عبد الرحيم محمود137711821411125023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيته الر عبيد كامل نوري137722021422087046

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.83ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جمال جوامير وادي137732021411096044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الراية للبنيناحيائياسعد فهد اسعد محمد137741721411025017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد هاشم خضر علي137751721411025011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمحمد حميد ابراهيم خليل137763321417002071

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد ال زكر137771721411164101

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية العال المختلطةاحيائيغفران احمد هدلوش قدوري137783121427006009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسجى ليث صالح مهدي137791721422061133

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيرحمه ياسر محمد عيد137801921422012069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيساره سامي جدعان جاسم137812021422058013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية المربد للبناتاحيائيمريم عصام فاضل محمود137821721422058097

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية االنامل للبناتاحيائيخديجة نجم عبد العزيز صالح137832121422091005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم وضاح ازير عبد هللا137841721411008017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83 المختلطة7ثانوية حوضاحيائيغسان عبد هللا احمد زيدان137852021417037014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيمنار ناصر عبد مهدي137862021424011019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67ثانوية أقار صو للبناتاحيائيساره اورهان فاتح شيخه137872021422110006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67ثانوية جه مي ريزان المختلطةاحيائيالنه سيروان نعمان عبد الرحمن137882021427050002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيبتول احمد عباس محمد137891821422057034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية كوية المختلطةاحيائيعبد الكريم احميد علي مرود137903121417004009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزينب كريم حميد خليل137912121422085109

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمريم نهاد نجم عبد هللا137922021422073045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية اليرموك للبنيناحيائيخير هللا مخلف تاجر غثيث137931721411003045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية غطفان للبنيناحيائيايمن عزاوي محمد عبد هللا137941821411038003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية غطفان للبنيناحيائيعبد الرحمن نوري خليف محمد137951821411038010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد صالح ابراهيم حديد137961721411053006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد فارس طالل عثمان137971721411017150

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمؤمل مكي داود سلمان137982321413002034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية تلول ناصر للبنيناحيائيسعيد احمد عبد داود137991721411036005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيايوب جمال طالب عبد هللا138002121411051026

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.4894.58ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيجنات محمد يونس محمود138011721424011043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.50ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيسليفان فخر الدين نجم الدين محمد علي138022021422090009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمود صالح اسماعيل حسين138032021413027018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيعائشة كرمانج جمعة خليل138042021424007010
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا يوسف غانم محمد138051721411018127

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية القدس للبناتاحيائينور محمد قاسم هاشم138062121422021086

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحسن يونس محمد سعيد يوسف138071721411005081

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية العياضية للبناتاحيائيحنان محمد عيد محمد صالح خضر138081721422031021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية االبداع للبنيناحيائيعبد هللا رفعت عدنان شمس الدين138091721411202005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه كرم عبد الباري عبد الجواد138101721422055009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية هاجر للبناتاحيائيوسن نجم عبد هللا محمد138112021422048033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية العاصفة للبنيناحيائيجاسم محمد موسى حميد138121821411032030

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعبد هللا سعدي ابراهيم عالوي138132021417014024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.33 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيده ريا محمد خضر يونس138142021422094029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33الخارجيوناحيائيحسين فارس صايل محيسن138152521418001158

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيفاضل عباس مسير طاهر138162221413060092

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينه حسن مجيد نجم138172021422008064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية الشجرة للبنيناحيائيزياد مصطفى علي احمد138182021411048009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياحمد حازم فرحان احمد138191721411053004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمود اياد محمود محمد138201721411017164

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية عدن للبنيناحيائيابراهيم جنكيز جهاد مصطفى138212021411055003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية االبرار للبنيناحيائيظفار عداي شداد رمضان138222321411060047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية الشروق للبناتاحيائيالرا رائد حسين رشيد138232021422047031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعددية الفاو للبناتاحيائيعائشة جاسم علي  محمد138241721422006102

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي حسين محمد حسين138251721411008252

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية البخاري للبنيناحيائيغيث محمد روضان سهيل138261921411101098

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعمار عبد القادر وران حمود138271821411034009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيجنان فائق شهيد حمزه138281821422077052

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية حفصة للبناتاحيائيعائشه طه فاتح عزيز138292021422072012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.7294.29ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم نشوان صالح احمد138301721424013094

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيفينا علي صابر عمر138312021422084121

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.17اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد ازاد صدر الدين محمد138322021411089013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد العزيز نجم عبد الرزاق شاهر138331921411020024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد وعد عبد خلف138341821411032125

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيلبنى بشار يونس جاسم138351721422009079

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيمرفت صالح الدين حسن عواد138362021424012037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى هيثم احمد خضر138372121422085127

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر سعد حسن جاسم138382521411009246
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية اجحلة للبنيناحيائيياسين مهدي حسن عابد138391721411043031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية االمجاد للبنيناحيائيياسر محمد نزال حمود138401721411026212

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية مؤتة للبناتاحيائيطيبة ليث محمدنوري ذنون138411721422068058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك فاضل عبيس هجول138422321422018035

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية الخضرانية للبناتاحيائينور امين حسين يوسف138431821422057121

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية اشور للبناتاحيائيميسم الياس اخضير جاسم138441821422078124

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيآيه ظافر ناجي فرحان138452121422053001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.5294.09ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينوران يونس معروف منصور138461721424013117

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيزوار جبار جالل توفيق138472021411089069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيانفال محمد نور حمزة عباس138483021427041008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية الرواد للبنيناحيائيعلي احمد عريبي داود138492021411021071

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية اشور للبنيناحيائيدومنيك اديب عبد االحد اسحق138501721411138014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية المزرع للبنيناحيائياحمد حسن احمد محمد138511721411163003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى وليد محمد طيب امين138521721415002456

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمروان ياسين علي ياسين138531721411043028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية عائشة للبناتاحيائينور رائد محمد مجول138541821422022132

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية البيداء للبناتاحيائيرؤيا رياض باكر حسين138552021422037037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينب عماد حازم مصطفى138561721422065027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائييحيى ثامر منطيغه سليمان138572021411015067

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية باجوان المختلطةاحيائيبشرى خالد يونس ضاحي138582021427008003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.6093.93اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيأرقم محمد عبد الجبار قاسم138591721411011001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.4893.91اعدادية االندلس للبناتاحيائيعال ياسر عبد الجبار محمود138601721422054192

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.83اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سوران نجدت حكمت138612021422100040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.83ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائيأيبك وليد علي حسين138622021422112009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائياستبرق صالح محمد يوسف138632121422020006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيساره عالء تركي جضعان138641121424014024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية الرمادي للبناتاحيائيافراح سرور عبد المجيد عبد الحميد138651921422028007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيشذى عمر محمد عواد138661821424016022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية علياوة المختلطةاحيائيثريا حسن حمد أحمد138672021427038008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية الرضواني للبنيناحيائيوسيم عبد هللا عائد خليف138681721411147105

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية عائشة للبناتاحيائيمنال نايف بكر فاضل138691821422022125

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية الرواد للبنيناحيائيعبد هللا نظام جياد دلف138702021411021066

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الكريم خلف مريس محمد138711821411032068

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية االزاهير للبنيناحيائيبشار علي حسين محمد138721721411162003
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0093.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد حاتم عبد حومد138731821413014004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.67اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد علي حسين محمد138742021411087114

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية العاصفة للبنيناحيائيزيد خطاب عمر خضر138751821411032038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67الخارجياتاحيائينبأ نجاح رحيم طه138761821428050309

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد عطيه حمد احمد138772021411046050

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيبشار شاكر محمود مصلح138781821411061007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى شيروان سعيد عبد هللا138792021411001238

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائينجوى مقداد حسين علي138802021422019110

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيغيث محمد ثاني سليمان138812121413002020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد مجيد حميد ولي138821821411009007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه محمد رشيد ساقي138831821422021034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعلي محمد شهاب سلطان138841721411062033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصبريه كاظم علي محمد138851721422007073

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم جابر138862121411040002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم مصطفى محمد محمود138872021422038062

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين صباح علي معروف138881821413013015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيذنون جاسم ذنون عباس138891721411133018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الحويجة للبنيناحيائيزيد حسن خلف عبد هللا138902021411019046

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد يوسف سليمان علي138911721411013056

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييحيى احمد رشيد ياسين138921721411017188

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائياحمد حيدر عبد الوهاب إسماعيل138933021417048001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية اشوا للبنيناحيائياحمد ابراهيم محمد صالح138941721411136001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهراء بشار احمد منصور138951721422080037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ريان مصطفى صبري138961721411008319

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان محمد خضيري علي138971821424006021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي مؤيد محمود سهيل138981821411009041

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50ثانوية دجلة للبناتاحيائيرنا علي داود عيسى138992021422010030

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبدالرحمن محمود أخضير محمد139001721411012050

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0093.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينه اشرف محمود علي139012021422018045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد العزيز مهند رياض فرج139021721411025046

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ايسر- الخارجيات احيائيابتهال محمدنور حمزة عباس139031721428060001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرؤيا نصرت خضر عبد139042021422042020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية كفري المختلطة للنازحيناحيائياسامه حسن ابو بكر سالم139053221417002003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيعلي سعدي علي عيسى139061721411044007
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيابراهيم اسبهان وسمي هواش139072021411015001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى ميسر رمضان صالح139081721411008439

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياوس احمد عبد الغني حامد139091721411011051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33اعدادية الواسطي للبنيناحيائيغازي عبد الواحد محمد سليمان139101821411047057

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية شمالن المختلطةاحيائيمنال محمد خضر عاني139112021427026017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية عبد الرحمن الغافقي للنازحين للبنيناحيائيمصطفى مؤيد صالح مهدي139122021411063021

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.50اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء محمد عثمان شريف139132021422087022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيايوب عدنان كاكه خان كرم خان139142021411088045

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيئاري مقداد شيخ ستار139152021411001001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيئاري علي محمد شاهسوار139162021411087001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيهفند مراد رشيد هفن139173321417003080

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيديرين احمد جعفر محمد139182021411001082

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الشورجة النموذجية للبنيناحيائيعمر محمد حمد جراد139192021411037019

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية حطين للبناتاحيائيسميه عبد الباسط معتوك عبد القادر139202021422031059

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0088.17ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه دالور ابراهيم محمد139212021422081024

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائينيفين شيرزاد مصطفى حسن139222021422084158

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه عاصي علي محمد139232021422093062

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية سروة للبناتاحيائيامل جاسم صادق مجيد139242021422050010

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيغزالن ساجر احمد عطيه139252021427007020

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيندى محمود عزام ترك139262021427007026

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0087.83ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيره نكين فرمان رفيق كريم139272021422079021

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسولين كوران حويز كاكي139282021422019082

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية حطين للبناتاحيائيدانيه عيدان اسعد خالد139292021422031037

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0087.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيرؤيا احمد ابو بكر محمد امين139302021422100024

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0087.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا حسن احمد محمد139312021422098057

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0087.50ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيرين درويش عثمان مولود139322021422080043

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0087.50اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيجرو هيرش محمد امين ميكائيل139332021422109022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0087.33اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيزينه سامان علي سعيد139342021422084090

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0087.33اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين شريف عبد هللا عزيز139352021422100069

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0087.33ثانوية جرمو للبنات كرديةاحيائيديارى جمعه جلموت سليمان139362021422090006

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية الشهباء للبناتاحيائيايالف نزهان احمد عبد هللا139372021422007020

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610.0087.17اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه حسام الدين حسن احمد139382021422099052

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيساره محمود حمودي عواد139392021422020033

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0087.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيدريا فالح صمد غربت139402021427056023
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0087.00ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيآية محمد مراد خان محمد139412021422108002

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.83اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه فين كريم احمد قادر139422021422087007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.83اعدادية شوان المختلطة كرديةاحيائيزينة عبد السالم عارف محمد139432021427053008

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0086.83ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره عبد الخالق عمر محمد139442021422080031

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83ثانوية الحسينية للبنيناحيائيإنعام طه صالح أحمد139452021421032001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيهدى حسين خلف موسى139462021427012040

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83الخارجياتاحيائيخلود محمد علي محمد خضر139472021428050046

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.67اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه وين هيوا جوهر علي139482021422093006

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه رعد مجول محمد139492021422010054

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605.0086.50دراسة كردية/ ثانوية زالة للبنات احيائيئه وزين شفيق كرم خورشيد139502021422121004

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآيات محمد شكر محمود139512021422008006

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية السالمة للبناتاحيائياسماء ابراهيم علي بعير139522021422052003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيياقوت عجيل خلف محمد139532021427007030

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33ثانوية هاجر للبناتاحيائيزهراء شاهين علي محمد139542021422048009

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيملك وليد قاسم قادر139552021424014022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17 نيسان للبنات9ثانوية احيائينور صباح نوري عبد هللا139562021422002030

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17ثانوية الصباح للبناتاحيائيعنود سعود هالل صالح139572021422078039

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00ثانوية غمدان المختلطةاحيائيثناء حسن محمد عبد هللا139582021427034005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينجوى ابراهيم فارس شاهين139593321427003061

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00ثانوية فريشتة للبناتاحيائيايه ابراهيم لطيف عبد139602121422083009

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601.0085.83اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو فائز رؤوف عبد هللا139612021422099064

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0085.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيدنيا اكرم حسين محمد139622021422084058

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيرقيه شكر ولي سعدون139631821422022055

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية الهناء للبناتاحيائياستبرق حسن عطيه صالح139642021422057003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0085.50دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيايمان علي محمد مجيد139651821422107017

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0085.50ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيمريمه جنكى محمد ابراهيم139662021422095079

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0085.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء كمال صابر كريم139672021422098021

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية محمد عبد هللا نوفان139682021424005014

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0085.33اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيليلى نجاة حسين طه139692021422099080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمؤمن اكرم خيري محمد139701721411026148

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسام محمد محمود محمد139711721411110013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الحافظ عبد حسين139721921413003007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية بروانة للبنيناحيائيعبد الرحمن فالح حسان محمد139731921411066013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينور صفوان سالم اسماعيل139741721422042162

546 من 411صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0092.00ثانوية دار المعرفة االهلية للبناتاحيائيدعاء راشد عبد هللا نجم139751721424001011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمار حمود عبيد محمد139761921411101086

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية تلكيف للبنيناحيائييوسف هاشم يونس طه139771721411080067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50اعدادية الوطن للبنيناحيائيمحمد زياد جمعه صنع هللا139781821411027024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد عباس خلف وسمي139791721411003009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33ثانوية المعرفة للبنيناحيائيوائل ليث محمود خليفه139801921411033025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0091.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرزان طارق سالم احمد139811721422003071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور ميسر يحيى عبد هللا139821721426001308

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى عبد الدايم عمران عبد الفضيل139831721411075025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمصطفى ياس خضير هدو139841821417004022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيخير هللا سعدون غزال هراط139851821413013014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيياسر رسول حمد شهاب139861221411040125

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعلي محمد شهاب احمد139871321411004036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0090.33اعدادية غطفان للبنيناحيائيعمر عبد هللا علي محمد139881821411038014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمصطفى وعد هللا الياس العلي139891721411134124

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمحمد اياد عامر عبد الكريم139901921411060028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف حسين محمود محمد139912021411039181

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور غازي حسين فتحي139921721422045191

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيسيف قيس محمد سعيد خليل139931721411015039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية كنعان للبنيناحيائيعباس يونس ابراهيم حسن139942121411013074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية البيان للبناتاحيائيرغد محمد فليح نواف139951821422081015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيرحمه جبر ناصر جراد139961721422082031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد القادر عماد ابراهيم احمد139971721413007028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية حمص للبناتاحيائيساره زهير توفيق غزال139981721422069056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيغدير طرخان انعيمه عبيد139992421424015064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد الرحمن عذاب فياض مطني140001921411112056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.1289.69ثانوية المتميزين االولىاحيائييوسف ماهر محسن شاكر140011721411022151

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرسل محمد مجيد شيران140021421422065107

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء محمد خليفه جبار140032121422021043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم صفوان فارس محمد140041721422056128

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيطارق ماهر عايد فرحان140051821411004030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية الزخرف للبناتاحيائيدنيا هيثم احمد محمود140062121422097007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبارق ناظم عبد الرحمن مخلف140071221411040021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية الزوية للبنيناحيائينور الدين صباح خضر حمد140081821411016008

546 من 412صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمحمد سالم حسين محمد140091721411041005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء سامي كاظم جاسم140101821422077013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن محمد عبد الرحمن140111721415001160

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ جاسم محمد سرحان140121821424006183

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية زينب للبناتاحيائيبسمة نوفل نايف ابراهيم140131721422053029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية العلم للبناتاحيائياشجان شاهر فليح نواف140141821422011003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيفاروق حسين علي خلف140151821413009014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية كنعان للبنيناحيائيباسم رائد صيهود ازرك140162121411013034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية اشور للبناتاحيائيشيماء محمد حسن خليف140171821422078092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية اسماء للبناتاحيائيحليمه حاتم مزهر ابراهيم140181821422077053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعلي حسين سعيد احمد140191721411134080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية تلعفر للبنيناحيائينبيل عادل محمد طاهر يونس140201721411110076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعامر علي خلف ابراهيم140211721411026078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسجى عبد هللا قاسم اسود140221421422057116

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيمثنى ذياب احمد عليوي140231721411021050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعلي اعبيد احمد حسين140241721411009072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية المكوك للبنيناحيائيداود محمد سالم اسود140251721411051023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية العياضية للبنيناحيائيمعاذ حسين علي احمد140261721411107080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية العلم للبناتاحيائيايمان شاكر محمود محمد140271821422011011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية التون صو للبناتاحيائيزينب اصغر عبد حسن140282021422041013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية الشهاب للبنيناحيائيخضر محمد خضر صالح140291721411134042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد شاكر سعيد نعيمه140302221411004015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية العياضية للبنيناحيائياحمد يوسف اسماعيل علي140311721411107005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيودق مظفر عبد الرزاق أحمد140321821422077177

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيغاده عمار فتحي خضر140331721422009071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ بالسم حسن طالب140342121422050197

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية عائشة للبناتاحيائيدنيا سعد ابراهيم حسن140351821422022045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعمر باسم علي عبطان140361121411036050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمقتدى فائق كريم محمد140372521413023136

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية حمرين للبنيناحيائيابراهيم خالد محمود مولود140383121411004001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيسندس عماد خلف صالح140391721422009053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية البيان للبناتاحيائيأيه حسن حامد كامل140401821422081002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الخيام للبناتاحيائينجاة قيس بطي زويد140413221422002038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية بحزاني للبنيناحيائيامير مراد علي حسين140421721411058017
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد عبد القادر حسين علي140431821411047071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية اشور للبناتاحيائيهاجر وليد عبد محمد140441821422078141

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهند بسام محمد سليمان140451721422003173

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد خلف محمد حميد140461721411074001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياحمد عبد الحميد يوسف محمد140471821417020003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد حسن عبد هللا سلطان140481721411066046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية الحريري للبناتاحيائيزمن خليل ابراهيم صالح140492121422053029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيصالح علي حسن مخلف140501721415001084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيزهراء احمد حسين علي140511821422106012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعددية غرناطة للبنيناحيائيعطيه ابراهيم معيوف احمد140521821411104044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائياحمد محمد عزيز مخلف140531921411027004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيفهد حسين علي صالح140541721411021046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية الفهود للبنيناحيائيحميد علي حميد رهيج140552221411042036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية اشور للبناتاحيائيفاطمه غالب حمدان بدوي140561821422078110

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية زمار للبناتاحيائيشيرين احمد علي ابراهيم140571721422030069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء قاسم صباح عبد هللا140582421422027099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر علي عويد خلف140591821411041022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية يوسف الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد احمد مجيد140602121411082014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين عباس فاضل موسى140612421411026054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد عصام صابر احمد140621721411017012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد خالد ياسين محمد140631821424008014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمحمد جاسم لطيف عالوي140641621411033047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد محمد سعيد سلطان140651721411026010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية الرفاعي للبنيناحيائيمنتظر عقيل كريم جابر140662221411026144

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية القيارة للبناتاحيائيسجى غازي حمد دوكان140671721422013052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي احسان كاظم جرد140682321411002135

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية عمورية للبناتاحيائيماريا مشعل بدر محمد140691821422023086

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية االعالم للبنيناحيائيسجاد مجيد علوان هالل140702321411069015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.5287.75ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين باسل جاسم محمد140711521411012017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى احمد فريخ مرزوك140722221411057153

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمصطفى محمد جرجيس يونس140731721411133057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية المربد للبنيناحيائيعمر صديق بتال حوران140741921411056045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي عبد الزهرة برهان دبعون140752321411006117

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية الراية للبنيناحيائيمروان نشوان احمد عيدان140761721411025094
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعالء جاسم محمد امين140771821413013030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67أعدادية الطارمية للبنيناحيائيليث عماد محمود حبيب140781221411019068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائياسماء صالح حسن مزيود140792221424052002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعمر يونس صالح جهيران140801721411074018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية عدن للبنيناحيائيناصر يوسف ايوب سالم140812021411055092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ عبد العزيز كاظم جاسم140821821422077152

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية الدغارة للبنيناحيائياياد جميل جبر حسين140832421411003014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمحمد علي حسين علي140841821411010040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية زمار للبنيناحيائيعالء احمد حنش محمد140851721411095068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيبكر زيد عبد ابراهيم140861821413014012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية بعاجة للبناتاحيائيمحاسن محمد جمعه دخيل140871821422099045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين علي محمد حمزه140882521411007108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيهيثم طارق حمدون حمودي140891721411005110

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية الواسطي للبنيناحيائيقحطان شعالن عطيه وردي140901821411047063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرنا احمد حياوي عز الدين140911821424003010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحسام حامد علي عبيد140921221411019024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية الصالحية للبنيناحيائياسعد تكليف عبد الحسين لفته140932421411017004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائينجوى عواد عبد هللا فارس140941721422045178

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيطيبه نور محسن جاسم140952521422024104

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيغزوان فارس عبيد جاسم140961721411003104

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمروه راضي نجم عبد140972121422050180

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد صدام نايف بلو140981721411135003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.9687.33ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد وليد ناجي خضير140992321411056014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية النوارس للبنيناحيائيخالد وليد حميد عبد الستار141001321411025007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيهاني حسب شجر عيدان141012221413025135

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية الريف المسائية المختلطةاحيائيذكرى ابراهيم خلف حماده141021821427025002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيجيهان عبد الرحمن مهدي احمد141031821422106005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمصطفى عزيز حسن علي141041821411032132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيسعد سالم كاغد راضي141052621411027070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحميد هليل خليف نهار141061721411013009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية ابي بكر للبنيناحيائيسيف سعدون محمد حسين141071821411085007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية البارودي للبناتاحيائيساره محمد بهاء مصلح141081821422093015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي رياض حافظ جبار141092521413023085

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمحمد باقر حسام هاشم محي141102121411040029
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيبراء محمد اسماعيل محمد141111821422012007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعباس جواد كاظم حسين141122221417034029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية الجزائر للبنيناحيائياركان كاظم فرج خير هللا141132221411039002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرواء عماد احمد عبد السالم141141921422058039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسام عمار جاسم محمد141152221411004062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83الوقف الشيعي- للبنين  (عج)ثانوية االمام المنتظر احيائيحسن مجيد عبد العباس حرامي141162321411068002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83ثانوية تويم للبنيناحيائيعمر فائز عبيد احمد141171721411179017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد هللا علي صاحب رضا141182121411028057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية الزاب للبنيناحيائياحمد محجوب خلف عبدالرزاق141192021411025004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية الرواد للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب عطية عبد هللا141202021411021104

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.67اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان احمد رشيد علي141212021422087047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0086.67اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيانس يوسف رحمان يابه141222021411089030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية وردك للبنيناحيائياياد اكرم سالم ابراهيم141231721411071005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية البتول للبناتاحيائيمنال علي احمد جاسم141241821422016038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيحنين اسماعيل كريم يحيى141251821422022038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيمقداد احمد عبد الغفور خضر141261721415015053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية داقوق للبنيناحيائياحمد عدنان صالح محمد141272021411017002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيجهاد سلمان حيال مطير141282221413008009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفاطمه كريم جبار طالب141292021422025045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية النور للبناتاحيائياديان قيس عز الدين عبد141301821422073001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر جعفر صادق جابر141312221411004144

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيغيث فؤاد محمود ولي141322121411049105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسيناء رياض وحاد عبد هللا141332121422092059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيابراهيم برهان شاكر احمد141342021411046002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية الرياض للبنيناحيائيامجد محمود حسين هزاع141352021411022006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50ثانوية اليمامة للنازحاتاحيائيامنيه منيب احمد خيرو141362021422068005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيكاظم مهدي حسون موسى141371821417077050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50اعدادية الخضرانية للبناتاحيائينداء عيدان خليفة طه141381821422057119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم لفته اسيود141392421424015052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50اعدادية الدغارة للبناتاحيائيياسمين حسين جبر كزار141402421422027244

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيرمضان عطيه جاد هللا حسين141412021417014013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50ثانوية االطياف للبناتاحيائيشهد عبد هللا خليل ابراهيم141421821422063040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي حسن محمد خلف141431721411011143

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50اعدادية عمورية للبناتاحيائياساور حميد حسون جمعه141441821422023002
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيدريد حسن صالح عبد هللا141452021411046015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0086.50ثانوية حمرين للبنيناحيائيحسين اسماعيل طعمه خلف141462121411079005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمصطفى رابح شالل حسين141471821411077053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية الرياض للبنيناحيائيحسين احمد نجم مخلف141482021411022013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية بلد للبناتاحيائياديان خليل محجوب محمد141491821422017001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيبنيان عبد هللا خلف محيمد141501721413028004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمثنى صباح اسماعيل عبد هللا141511821417074058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا عليوي عبيس جابر141522321411005075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية بيجي للبناتاحيائيايمان خالد حمد محمد141531821422018009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمجتبى حاتم كريم هادي141542321417006039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرغد جاسم فاضل عباس141551821422071044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0086.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيطيبه قاسم سعيد عطا هللا141561821422071081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603.0086.17اعدادية الشورجه النموذجية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شيروان نامق رحيم141572021411090031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهالة زياد سامي عليوي141582121422032201

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية بلد للبناتاحيائينبأ عبد الرسول موسى عمران141591821422017140

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر قيس جميل حسن141602521413023042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيواثق ناظم هندي شحيل141612221413036060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17ثانوية االطياف للبناتاحيائيصابرين جازي غضب فتحي141621821422063044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء علي اكرم جاسم141632121422020060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمنيب مثنى محمود خضير141642121417018012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرانيه شاكر نعمه صخيل141652321422039072

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيقاسم سعد حبط صياح141662421411028058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية517.0086.17اعدادية الفلق للبنيناحيائيازهر طه ياسين دحام141672121411022013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00ثانوية الفرات للنازحيناحيائيأحمد كريم صابر جوكل141682021411073002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمود شكور سليمان قادر141691821411031116

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيانس غانم عثمان محمد141701721411043010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية العباسي للبنيناحيائيشالل حبيب حمد عبد هللا141712021411020060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيايمن صباح محمد خلف141722021417007004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعبد هللا عارف جاسم ساجت141732221411059053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائياسامه احمد ياسين جواد141741221411014008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعبد هللا حسن مدلول شيال141752221411033174

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00ثانوية الوثبة للبنيناحيائيانس عزيز مد هللا عزيز141762021411013020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية القسطل للبنيناحيائيمصطفى سفيان عبد الكريم حسين141771821411067023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية الوالء المختلطةاحيائيشهد صبار ابراهيم فنجان141782121427039014
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياسامه ثامر حميد محسن141792021411024006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية البحتري المختلطةاحيائيحيدر مالك شحاذه ندا141801821417004007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83ثانوية النور االهلية للبنيناحيائييوسف عبد الرحمن عبد المجيد عالوي141811821413010016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه عباس خليل اسماعيل141822321422005075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83ثانوية جنادة االنصاري للبنيناحيائييونس عجمي علي عبد141832321411051023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن حسين عداي كروز141842421411004032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيابراهيم ياسين علي محمد141852021417012002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية الروافد للبنيناحيائيسيف فنر مناور جاسم141861821411073043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية خزنة للبنيناحيائيعباس عدنان صبري حسن141871721411064031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية المدى للبنيناحيائيعباس سعد مشعل حيوان141882721411013007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية االمام المختلطةاحيائيابراهيم قاهر عواد حسين141891821417021001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83ثانوية الشجرة للبنيناحيائياحمد علي احمد عبد هللا141902021411048005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعائشة جرجيس عبد هللا حمو141913021427041052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67اعدادية الصدر للبنيناحيائيسبهان سالم حسين جاسم141922021411006031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمد سامي عنتر عبود141931821411004074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية البسمة للبناتاحيائيمنار عارف نايف ثامر141942021422016049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67اعدادية بلد للبناتاحيائيفرح مرتضى قاسم عبد الحسين141951821422017115

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد العزيز فهد بشير هادي141961721411005048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية الفرات للبناتاحيائينور الهدى باسم محمد عبد العزيز141971921422011132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيتبارك عبد الوهاب جرف احمد141982121422074025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم غزال عمر141991721411008301

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين فيصل غازي جمعه142001821411019027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيبرهان فتحي مجول هزاع142011721411005021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيسجاد صالح وحيد عوده142022421417004014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67ثانوية شميط للبنيناحيائياسحق عبد الرحمن حميد محسن142032021411034002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.0085.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر أمانج حسين علي142042021411087083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد فراس شاكر قهار142051821411006136

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50اعدادية اشور للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين142061721411138029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمصطفى جواد رشيد هويدي142072221415008148

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50ثانوية الموعظة للبناتاحيائيشروق فائق شبطه احمد142082021422049033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50ثانوية الفياض للبنيناحيائيسمير فوزي مجبل عبد هللا142091821411117016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه فاتح فائق شفيق142101821422079045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمرتضى رشيد عباس فيصل142112221411017151

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيحوراء حامد جاسم حميد142122321422019016
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيطليع عبد محمد حسين142132021411020069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0085.50اعددية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا خلف142141821411104035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم عطيه سلطان142152621413009058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي طالب عباس حيوان142162921415002093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية سيد االنام للبنيناحيائييقضان وناس عبد علي وادي142172421411028088

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيمالك حامد غازي جسام142181821422106020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيفاتن محمود محمد حمد142191821422109018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيوسن مؤيد عبدالكاظم شناوة142202321422032108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي هشام احمد عباس142212121411001067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيواثق نزار جاسم الطيف142221821417004027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية بريج السفلى المختلطةاحيائيرغد داود صالح خلف142232021427070002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعجبه فتحي مجول هزاع142241721422049130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية دجلة للبناتاحيائيبتول عبد الوهاب علي حسين142252021422010019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيبلقيس عبد الستار نايف محمد142262021427071004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيفرح مزاحم عبد الفتاح ابراهيم142272021424012036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين اثير محمد جويد142282221411062044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمرتضى حافظ عبيس طراد142292321415006083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيخالد عواد ابراهيم عالوي142302021417014009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية غطفان للبنيناحيائيمحمود احمد خليفه اللجي142311821411038025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية512.0085.33اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي حسين رسول عبيد142322321411039009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية الرواد للبنيناحيائيحمزة محمد احمد خيرو142332021411021035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمريم عرفان غائب خطاب142342021422030045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعمر ياسر حسن سالم142352021411009058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0092.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيايمان كامل جليل غفور142362021422003016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0092.33ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود شهاب احمد142371721413007044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0092.17اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي ماجد ابراهيم محمود142381721411133033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمار عادل عبد السالم حماد142392021411039105

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيكويستان نجاة سعيد ابراهيم142401821422022110

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0091.67اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيسندس فؤاد حسين شوكت142412021422022025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0091.50ثانوية اركبة جدعة للبنيناحيائيابراهيم عبد اللطيف عبد هللا حمود142421721411044001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية548.0091.33اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عبد هللا مهدي142432021411015033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية عدن للبنيناحيائييعقوب يوسف يعقوب يوسف142442021411055099

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي نافع علي خلف142452121411003114

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيوداد خليل حسين عبد هللا142462021422024076
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية الصفوة للبناتاحيائيسجى فالح عجمي زرزور142472021422025033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد عادل ناصر جاسم142482021411015008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية بعويزة للبناتاحيائينور عقيل محمد حسين142491721422035045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0089.83ثانوية الكويت المختلطةاحيائيلينا خالد علي حسين142501721427006008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم رحيم صالح142512121422032045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره احمد عزيز محمد142522021422019068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0089.67اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسفيان ابراهيم خلف عليوي142532121411009103

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0089.50ثانوية بارش للبنات تركمانياحيائياسراء عالء الدين بهاء الدين صالح142542021422112016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0089.50ثانوية أقار صو للبناتاحيائيرؤيا ديار علي سكران142552021422110004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياماني صالح جميل غناوي142562021422020009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية التون كوبري للبنيناحيائيمصطفى رقيب مشير رضا142572021411014007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمود شعبان محمود هادي142582021411046055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0089.50ثانوية الحسينية للبنيناحيائيليث طه صالح أحمد142592021411032012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد اسماعيل142602121411032080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية تويم للبنيناحيائيعبد هللا هادي احمد عيسى142611721411179013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيبثينه حمود نعمه عبد هللا14262202042114020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية البوير للبنيناحيائيمصعب فتحي مناور عبد هللا142631721411194019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الشامية للبنيناحيائيجعفر سعيد ضايع نهاب142642421411010017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم فرحان142652021411007009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد الرحمن خواكرم142662021411008042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17ثانوية ام البنين للبناتاحيائيولدان عباس تحسين كمال142672021422051085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا اعبيد عيسى142682021411025017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0089.00اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانيةاحيائيحسين مؤيد عباس تعجيل142692021411080015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد االمين عبد الجبار طه ياسين142702021411046046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيات كاظم عفلوك صالح142712521422022025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00ثانوية غمدان المختلطةاحيائينشوان عبد هللا خلف علي142722021417034022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمجتبى مؤيد حميد محمد142732721411016098

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0089.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد مؤيد محمد سعيد عبد القادر142741721411133051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية الخان للبنيناحيائيمنير محمد مهني هالل142752021411026019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية تل علي للبنيناحيائيحسن سامي عزيز عبد142762021411030006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد رائد محمد مجول142771821411009057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد طالل خليف حمد142781921411112010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية ام وهب للبناتاحيائيايات عيدان خلف علي142792021422118004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيرائد طالل ابراهيم محمد142801921411112035
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية الفراتين للبناتاحيائينور باسل محمد فرج142811721422036105

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائياسامه حسون احمد خلف142821921411112018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزبيدة قادر محمد خالد142832021424005037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0088.83اعدادية الرياض للبنيناحيائياحمد حميد ابراهيم طلب142842021411022004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0088.67اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كرديةاحيائيخالد ولي عثمان غفور142852021411097039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسام فارس خليل يونس142861721411026041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية532.0088.67ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيبالل غني جمعة مصطفى142871721413023007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية سارية للبنيناحيائيفارس حامد محمد خليف142881721411018167

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيحارث عمار حازم حميد142891721411007041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية عدن للبنيناحيائياردالن عماد عادل جبار142902021411055014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيسفيان حسن علي محمد142912021417007009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية النصر للبناتاحيائيمريم غسان محمد مبارك142922021422035051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمة رعد محمود نجم142932021422015069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33ثانوية دمشق للبناتاحيائيبثينه محمد علي يوسف142941821422043018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمصطفى شالل عبد هللا احمد142951821411051035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر محمد ابراهيم عبيس142962321411006234

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيداليا احمد حسين علي142972021427071005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17ثانوية النضال للبنيناحيائيعمر عباس محمد حنشول142982021411012047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية تل علي للبنيناحيائيحسين علي حسين علو142992021411030007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية المصطفى المختلطةاحيائياكرم جمعه خلف عاكوب143002021417003002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17 للبنين6اعدادية حوض احيائيعقيد محبوب جمعة بكر143012021411028028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيايمن سعيد فهد مخلف143021921411101022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية الحكمة للبنيناحيائيحسن صالح الدين كريم سليمان143032021411004016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0088.00اعدادية كردستان للبنين دراسة كرديةاحيائيزانا صابر جالل توفيق143042021411089068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصالح رمضان عباس احمد143051721411008157

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية شفق للبناتاحيائيغدير ابراهيم رضا خورشيد143062021422043029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد علي حسين رضيمان143071721411013054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية الكفاح المختلطةاحيائيمحمد صالح سعيد علي143082021417071021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيياسر وسمي طه ياسين143092021417003020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى مهدي هاشم حمادي143102421411047308

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائياركان سعد مطلك صالح143111721411043008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصعب احمد عزيز سعيد143122021413027021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية528.0088.00ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمثنى مثال اسعد سرهيد143132021411008030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0087.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نوزاد محمد شاسوار143142021411088133
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية دمشق للبناتاحيائينداء شجاع مرعي حسن143151821422043096

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيكوثر صالح جاسم خلف143162021427067009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياسامه سعدي مرشد ياسين143171921411020003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعالء خالد جاسم محمد143181921411112066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد خضير143191721411026089

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين قاسم برهان فهد143202221411024031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية النهرين للبنيناحيائيعجيل يونس ابراهيم فاضل143211821411059024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيوسام نزار عبد سرحان143222021411007072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيابتهال محمد محمد شكر143232021422051006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية527.0087.83ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيغرب احسان غرب محمد143242021411046042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحيدر عامر محمد وسمي143252121411051042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيحسين سعدون كاظم عباس143261121417010004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيبارق عبد محمد عطيه143272021417003003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية الخان للبنيناحيائييوسف حسين احمد حاجم143282021411026020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر ميري عبد143292521411010118

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنيناحيائيميثم خلف حميد حمد143301821411048049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية الوثبة للبنيناحيائيسند عمار ابراهيم علي143312021411013034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية الهناء للبناتاحيائيتغريد مصطفى ابراهيم محمد143322021422057018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد امين صالح يحيى احمد143331721413007039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67اعدادية الرياض للبنيناحيائيغسان عدنان خليل تركي143342021411022034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0087.67ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائييوسف عاصي بدر ذياب143351721411148070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي عبد الكريم عباس حسن143362321411008053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية الصدر للبنيناحيائيخالد مؤيد غازي دانوك143372021411006026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية الشافعي للبنيناحيائيياسر عبد الغني يونس علي143381721411135081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد غافل منهي كاظم143392921411017018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي جعفر هاتف باقر143402721411021062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50اعدادية برطلة للبنيناحيائيمحمد نجم عبد هللا اسماعيل143411721411065068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية اشويرات للبنيناحيائيمحمد سالم عبد عطا هللا143421721411037014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةاحيائيمحمد احمد عبد هللا عبد143432021417011024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية علياوة المختلطةاحيائيهنادي علي صالح أحمد143442021427038023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0087.33اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيشاالو علي محمد حسن143452021411088071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية عشتار للبناتاحيائيهجران محسن محمد حسن143462321422049105

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيمحمد ابراهيم هادي اليذ143472421411046023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية العارضيات المختلطةاحيائياحمد كامل عوض شمخي143482421417003006
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر ياس عباس كريم143492421411036265

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزينب هادي شاكر محمود143501321422008027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية باقرتة للبنيناحيائيزمن حسن احمد ابراهيم143511721421078004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد غريب مردان علي143522021411011074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس جواد عبد جبار143532921411017145

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير عبد االئمه حسين نشمي143542521413013040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد محمود عبد محمد علي143552721411034216

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية الرمانة للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن عطيه محمود143561921411112011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء ناهض دحل زغير143572621422013055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية مندلي للبنيناحيائيياسين إبراهيم خليل سلومي143582121411033116

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية البسمة للبناتاحيائيهاجر فاضل حسين ظاهر143592021422016058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي عامر مهدي عباس143602321411001049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد نعمان محمد ابراهيم143612321411008012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين سالم جبر جواد143622321411006043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعبد الباري مسعود جعباز مجيد143631721411062025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيخطاب جاسم محمود حميد143641721411178010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيزينة حسين يحيى محمود143652021422073029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد مانع جسام محمد143662021411003010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية عفك للبنيناحيائيعباس كريم نعمة جبار143672421411006046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية الحسينية للبنيناحيائيماريا تحسين حمود إبراهيم143682021421032005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد هللا علي نجم عبد هللا143692021411019065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد رافع يحيى علي143701721411008026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيوسام محمد صالح عبد هللا143711721415001216

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية اشويرات للبنيناحيائيزكريا عبد الرحال مطر محمد143721721411037003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية التراث للبنيناحيائينور علي حسين جراد143732321411050048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيحسن علي فاضل مهدي143742321411072005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية الشعلة للبنيناحيائيفؤاد هالل عرنوص جابر143752421411007045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفرح اياد صالح كشيش143762421424002069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين كامل امين فاضل143771821411019028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعقيل نجم عبد هللا عبيد143782921411019104

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل علي خلف143791721413023030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسن فالح كاظم عبد143802321411025011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل سالم حسن عبد هللا143812321426001328

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعداديه يافا للبناتاحيائيرقيه نهاد عبد ثعبان143822421422040091
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمود حسن مردان143832521411008383

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري  للنازحيناحيائيحبيب محمد سلمان حبيب143842021411070011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد ياسر عبد هللا محمد143852021411015013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمقتدى اركان نكاب عبود143862221411034391

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00األهلية للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمصطفى عماد كامل عكله143872521413005040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيبتول ظاهر خير هللا راهي143882621422011008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيصفاء كامل ظاهر محسن143892521411011064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيساجد يونس عبد محمد143901721411003050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدالل عبدالقادر احمد الياس143911721424008020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0066.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد هللا غالب حسين مصطفى143921721411020041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33اعدادية حمص للبناتاحيائيهاجر عالء جاسم محمد143931721422069103

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب رمضان عبد هللا143941721422001087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيامجد ماهر حامد محمد143951721511039006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيكرار علي سالم إسماعيل143961721411011175

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية بازوايا للبناتاحيائيشاهه رعد عكاب مرعي143971721422070021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيكدي وعد كدي خدر143981721511058040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد القادر يحيى محمد عبيد143991721511019014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيابراهيم احمد ابراهيم احمد14400172051223001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتمارا باسل سالم محمود144011721426001070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمصطفى علي اصغر وهب خالد144021721411113044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعبد هللا محمود حسين عبود144031921411013031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية354.0059.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف الدين سعد ابراهيم شيت144041721411021019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية تللسقف للبنينتطبيقياندي جمال سليم كوذي144051721511082002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيسجى شكر محمود مصطفى144061721522065014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقيدعاء عبد هللا محمد يعقوب144071721527013001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيانوار صباح رجب عبد هللا144081721422059008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية تلكيف للبنينتطبيقينكتل عبد الباسط صالح محمد144091721511080019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد حسن محمد خلف144101721415002021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية دار الشرقية االهلية للبنيناحيائييوسف محمد فتحي قاسم144111721413027031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيهمام حافظ يوسف محمد144121721511024045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيعلي عباس سعيد حسن14413172051118016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعباس أحمد ابراهيم الياس144141721411079030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مشعل احمد عبد هللا144151721413007029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيكرم حاتم احمد حمد144161721515002324
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعبد المهيمن حميد علي سودان144171921511054012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيامنة فؤاد ياسين يونس144181721422042026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقييونس يحيى يونس يحيى144191721511020073

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيماهر نايف خلف ابراهيم144203321417002069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيسولين علي جعفر سلطان144213321427008028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيبنيان عبد هللا محمد حمادة144221721515016007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى حازم احمد اسماعيل144231721422053081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمريم مثنى حامد عزيز144241721522056031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الزهور للبنيناحيائينوار احمد سليم عبيد144251721411015129

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عمر عصام خليل144261721515002439

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيزين العابدين حسين علي محمد144271721511113014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد عمار سالم محمد144281721511028006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50ثانوية الرجاء للبنيناحيائياحمد عبد النور يونس خليل144291721411165003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيايهاب ابراهيم خليل سليم144301721511024012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد علي جاسم محمد144311721515001017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيمعاذ احمد ادريس صالح144321721411028091

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمة محمد حسين علي144331721426001105

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمود قصي حسين سلطان144341721411024064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيسنار شامل سليمان مراد144351721427013007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيطيبة زياد سالم فتحي144361721422063043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيصفا حسام محمد توفيق144371721522056020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد نوفل صالح ياسين14438172051020067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيايسر نايف برو عزيز144391721515016005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية القيارة للبنينتطبيقيناصر مطلك ابراهيم سكران144401721511042021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى عزيز سالم ابراهيم144411721511024042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه غانم عزيز حسين144421721426001237

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد المجيد محمد خضر خلف144431721411018128

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد رضوان عبدالواحد مصطفى144441721411024055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمريم محمد قدوري عواد144451721422048100

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسليمان داود سليمان احمد144461721411017061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيخليل ابراهيم محمد ابراهيم144471721411020029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد طه ياسين سليمان144483121511008047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية عين سفني للبنيناحيائيملحم اوسو بكر حطي144491721411093029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية سومر للبناتتطبيقيصفا احمد نجيب صالح144501721522079009
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائييحيى قاسم فخر الدين علي144511721415004056

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمران وليد خالد علي144521721411015085

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى عبد المحسن محمد حسين144531721511008093

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية حمرين للبنينتطبيقيسجاد حبيب حسن عويد14454312051011016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمنار عثمان فتحي عثمان144551721422064069

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية497.0082.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى أيوب صابر محمد144562021411001231

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0059.33ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيرسل اسماعيل صالح عبد هللا144572021422013015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية344.0057.33ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة هدايت صالح ابالحات144582021424005066

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيعمر احمد عبد هللا محمود14459182041148012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0071.33اعدادية الحضارة للبنيناحيائياحمد نايف بالل دلي144601821411051005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية القبس للبناتاحيائيرونق انمار عبد محمد144611821422030010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية العلم للبنيناحيائياحمد صالح حسين علي144621821411018002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية سيوان للبنيناحيائيسالم صباح خميس شعبان144633121411001016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية اشور للبناتاحيائياالء عبد الرحمن رجب عبد144641821422078015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83ثانوية مخمور المسائية للبنينادبياحمد محمد هادي محمد144651721215007002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية322.0053.67ثانوية تل سروال للبنينادبيعبد السالم طه اسماعيل حسن144661721211056010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية اركبة جدعة للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا كعود144671721211044008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيرقية ياسر غانم سالم144681721222042033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية ميسلون للبناتادبيجيان رائد سعيد محل144691721222045021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية المزرع للبنينادبيحسين مقداد حسين عبد هللا144701721211163004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية الكبر للبنينادبيصكر عدنان عكيل احمد144711721211190008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية سومر للبناتادبيهالة سعد محمد احمد144721721222079031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية الراية للبنينادبيسعد هللا خالد سعد هللا جاسم144731721211025028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية الشافعي للبنينادبييونس فارس حازم اسماعيل144741721211135060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعثمان عباس ناصر محمد144753321211001019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية عين سفني للبنينادبيمحمد بشار مجيد مصطفى144761721211093014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الرشيدية للبناتادبيعذراء شيخ الياس شمس الدين محمد144771721222022022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00ثانوية القبة للبنينادبيموسى جعفر يونس جعفر144781721211077016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية الوركاء للبنينادبييوسف احمد عبد الرحمن عبد المناف144791721211062021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية بارزاني المسائية للبنينتطبيقيمؤمن احمد عبد خلف144803121515001045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية فايدة للبنينادبيفاطمة يونس فتحي عزاوي144811721221091012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67اعدادية بعشيقة للبنينادبيمحسن صبحي علي حسين144821721211057011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيزين العابدين علي قاسم حسن144831721417013009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17اعدادية الراية للبنينادبيمحمد عبد الكريم طه محمود144841721211025058
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0051.17اعدادية الفرقان للبنيناحيائيخضر محمد بهجت عبد ال حسين14485172041124063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد عدي مازن محمود144861721211017038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيتبارك رافع يونس غزال144871721222080011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0050.67اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الملك عماد احمد عبد هللا144881721411011133

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد اسماعيل حسين علي144891721215002006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية333.0055.50االعدادية المركزية للبنينادبيحسين طالل محفوظ عزيز144901721211002013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33ثانوية شايستة للبناتادبيميرنا متي سالم متي144913121222005015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية الراية للبنينادبياحمد علي اعكيل حمدون144921721211025006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية تللسقف للبنينادبيداني زيد حكمت جميل144931721211082001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية االندلس للبناتادبيرسل مروان عبد هللا فتحي144941721222054016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية ابن البيطار للبنينادبيطه رغدان خليل ابراهيم144951721211133013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد هللا خالد حسين احمد144961721215015066

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية تل الهوى للبنينادبيفراس عطيه علي حاضر144971721211167010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17اعدادية االمين للبنينادبياحمد جودت عبد الجبار يحيى144983121211003005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيكرم جمال عبد هللا شيت144991721515002323

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0052.83اعدادية ميسلون للبناتادبيرنا عبد العزيز فتحي عاصي145001721222045039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50اعدادية ميسلون للبناتادبيدالل حمد سلمان عبد هللا145011721222045028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد نشوان صالح محمود14502172051028109

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيسيف الدين طالب عبود معارج145031721511135023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0051.00ثانوية جوارجرا للبناتادبيدالل زياد طارق داود145043121222001008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيصالح محمد حسن سليمان14505172051101013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيمنتهى لطيف ابراهيم نصيف145061821422019053

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية اليمامة للبناتادبياسماء نبيل عباس خورشيد145072021222009001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الهدى للبناتادبيسرى حسن علي شكور14508202022117025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33حزيران للبنين1اعدادية ادبيحسين احمد كنعان شكر145092021211052013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0054.17ثانوية هه وري للبنات دراسة كرديةادبيديالن فؤاد احمد خضر145102021222091007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0053.00اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عادل علي رضا145112021211091064

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية غرناطة للبناتادبينور رافع جليل محمد145122021222001031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيرافد فرات عبد الحافظ يوسف14513162051002052

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيمحمد كنعان علي محمد145142021215006187

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية557.0092.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل ثائر رياض عزيز145151721424011061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية486.0081.00ثانوية مهد للبنيناحيائيمحمد علي دينو جيجو145161721411094051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0059.67اعدادية سومر للبناتاحيائيامنه سعد انور فاضل145171721422079011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيرهف سعدون عبد الجبار سعد145183021227041006
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الدور للبنينادبيعبد الباسط مزاحم محمد خضر14519182021003011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية339.0056.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيامين محمد مد هللا حاجم145201821411020008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية تكريت المسائية للبنينتطبيقيضاري مؤيد جابر شهاب145211821515001013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33ثانوية قلعة آشور للبنيناحيائيعبد اللطيف خلف احمد خلف14522182041103003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم عطية محمد145231721215015099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبينجية عزام جمعة خضر145241821226001025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33اعدادية القبس للبنيناحيائيوائل صباح فرحان طوكان14525182041131020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية303.0050.50ثانوية الرازي المختلطةادبيبدر خلف مسرهد عميان145261821217008002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية300.0050.00ثانوية بيجي المسائية المختلطةادبيرنده فالح هراط فاضل145271821227022022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيهديل مجبل تهلوك صيوان145282421422024336

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيلقاء حمزه علوان زوبع145292521424015116

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرند نبيل نجاح فرج145302521422022385

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي فاضل كريم اكبر145312521411012192

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيعال نبيل طالب عريس145322521424012013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0097.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيمائدة حسام مالك متعب145332721422033271

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية خديجة للبناتاحيائينور الهدى صبيح محمد جاسم145342421422001120

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي ستار عبد النبي سلمان145352521413024066

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ صباح هاشم حسان145362521424018262

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين باقر عبد السادة عبد علي145372521424004143

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين علي عباس جاسم145382321411020134

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم ثامر كيوش145392221424017107

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيمريم كريم ياسين جازع145402521424030121

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيراية تقليد عواد مجلي145412421427008054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمينا عبد الحسين حميد عبيد145422521424018252

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمة طالب شاكر غزال145432521424018008

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0097.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه ناصر عباس ناصر145442521424014120

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم علي حسون جاسم145452321422013442

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرقية نصير حسون كاظم145462521422030042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء منصور حسن دهيمش145472521424014159

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيابرار حسين ابراهيم عبود145482721422011001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيغفران كريم سلهو جراح145492421422018059

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه عباس هالل خضير145502421422008071

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيجنات هاشم نعمه عبد علي145512721422037063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية اليقظة للبناتاحيائيعبير صالح صويح جلوب145522321422014125
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين عباس عبد هللا145532521413031316

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسين رعد صالح محمد145542221411059020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيامنه راضي سعدون حريجه145552521424004080

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ماجد عبد مزهر145562521424004495

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى قائد رساله حسن145572421411047305

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي حسين كاظم عباس145582421411015142

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينرجس شمران مجارح جياد145592521424013105

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عباس145602421424025065

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتبارك محمد حمزه عباس145612521422010074

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى فاضل مصاول موشنه145622421413008052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار ميثم نجم مصطفى145632521424018235

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء جواد هاشم عبود145642321422042025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر تحسين عذب مجيوس145652521413031495

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيياسر محمد مسلم كريم145662321411072042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب ضرغام سعد متعب145672321424003116

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس صبار عبد هويش145682321411033108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيغدير سالم ضهد خشان145692521422010241

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية عفك للبنيناحيائيامير مهند حمادي كاظم145702421411006013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية السنية للبناتاحيائياسراء ريكان رايح مطلك145712421422009006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيبتول كاظم حلو كريم145722221424003022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير رياض صبر عناد145732321422012218

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور علي حسين كريم145742721422055219

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عباس حميد عبود145752921411017191

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرواء حسين عبد فضل145762421422026080

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب علي يونس خضر145772521422040043

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.8897.15ثانوية المتميزاتاحيائيغسق عباس رحيم كاظم145782521422013064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.6897.11ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى حسين حسن عباس145792321422021118

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيمعاذ نبيل جميل ابراهيم145802521422004712

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيكوثر خضير عباس ناصر145812521422010284

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية المدائن للبناتاحيائيايات عباس موسى عمران145822721422047014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب اسماعيل رحمان عبد145832421422048083

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين احمد خشن مغامس145842221411033072

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائيمحمد محسن جبار جالب145852221411063012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهبه هللا مسلم فاضل مهدي145862521424014371
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد لعيبي شنان145872721422033151

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور صالح مهدي عبد145882421422022154

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه رزاق عبد علي عبد الحسين145892221426001109

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الخالدات للبناتاحيائيام البنين حسن عالوي كاظم145902721422007011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء باسم طعمه عباس145912521424004242

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور باسم محمد حسين مجيد145922521424022200

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد نبيل جميل ابراهيم145932521413033142

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيجوان نعيم حسين فرحان145942421422017035

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحنين حمزه هويل عطيه145952421424014015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيلينا صالح عبد المهدي محمود145962521422004682

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.4496.91ثانوية المتميزاتاحيائيسحر نصير عبد االمير محمد145972521422013054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء صباح حسن بشير145982521424004284

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيعلي سجاد سوادي مايح145992521411039024

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه عبد الساده غبن حرش146002521422040224

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيفضل عماد عبد الجبار عليوي146012521413030062

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم محمد ناصر146022521424025055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم حيدر سالم لفته146032521422010297

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين محمد جابر حبيب146042721411026063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيبنين عقيل عبد الساده حاجم146052521424006004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى نجم عبد زيد عبوسي146062521424022199

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيسارة مجبل تهلوك صيوان146072421422024194

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيسرى كاظم ذياب فارس146082421422025117

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين علي حسن عبيد146092321411033054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمريم باسل جبار حسين146102421424005064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور الهدى فاضل محسن جوده146112521424018310

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور عبداالمير كريم عبود146122321422051123

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد رحيم شلوت شنان146132721411034204

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.9696.83ثانوية المتميزيناحيائيحيدر احمد كروش جوده146142421411041044

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيكوثر عبد العالي كريم جياد146152421422003157

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسراء تحسين علوان مسلط146162521424014016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغدير عبد االمير خضير عبد الكاظم146172521422003383

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك محمد حسن عذاب146182321422015034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه سعيد كاطع سوادي146192521422004617

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0072.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيفراس صالح حسن محمد146202521411007291
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0072.50اعدادية الشوملي للبنيناحيائيغيث حسن عبد علي مطر146212321411042101

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0069.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتقى حيدر محمد جاسم146222521422024030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0065.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمؤمل امجد عبد الحي دشر146231621511051084

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم محمد146241621511005047

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق احمد جبار عبد علي146252521413014081

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0081.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي فارس جابر حسون146262321411007130

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0081.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد احمد عطية جاسم146272921411017244

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0070.83اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الهادي عبد االمير146282521511033021

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر جاسم طه يونس146291721413025007

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0087.50ثانوية بيروت للبنيناحيائيحسين هاني جياد حمود146302321411021016

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0085.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي حسين فليح حسن146312421411015141

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0084.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى سعد عبد حسين146322521411012280

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0084.33اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد ناصر عبد المحسن صكر146332221411077194

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0081.50اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي نصير صالح كبسون146342621511005068

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0080.83ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيحيدر مصطفى عبد االمير عبد الرزاق146353221511005009

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الصباح للبناتاحيائيايات عمار عبد الهادي هاني146362521422007011

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيصفا بدر نعمان يحيى146372521524004017

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 501.0083.50اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعلي نعمه كاظم أستار146382721515004108

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0083.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات تطبيقيفاطمه بيان ناطق عبد الصاحب146392521524004020

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيرضا عبد هللا عاصي مري146401621513030029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمرتجي خالد سبتي عبيد146411621511017131

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد هللا علي مجيد محمود146422321511020041

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0061.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الستار محمد146431121511004021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد خضير146441121511022043

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0060.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيتميم عزيز خميس صادق146452721511025010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0064.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا سيف تركي عسل146462321411020178

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0062.83ثانوية االسكندرية للبناتاحيائينور احمد حسين جاسم146472321422019059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0062.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عامر علي موسى146482321422038057

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0062.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيكلثوم طالب اسود ابراهيم146492321424006322

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء حسين عبد كاظم146502321422053011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0094.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد عبد الزهره عزيز146512521413031546

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرقيه جليل عباس جعاز146522321422016038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيبان ياسر عمار ياسر146532721422037034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيآيات اركان ساجت بعيوي146542421422022002
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة حسين موسى شعيب146552321422022173

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء كاظم مطلك حسن146562321422003068

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبراق حمزه كاظم ياسين146572721422050015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الالذقية للبناتاحيائيغدير جاسم محمد عبد هللا146582521422003378

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي هاشم جواد146592321411020092

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيعباس علي حمود جوير146602321417052008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية اليقظة للبناتاحيائينرجس محمد ابراهيم عباس146612521422036101

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الجامعة للبنيناحيائيثامر صالح هادي موسى146622321411061020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيامير ابو ذر سعدي ديكان146632321411005013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيعباس فاضل كاظم جاسم146642321411072016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه قاسم كاظم فاضل146652321422013178

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية عدن للبناتاحيائيرسل علي ياسر محمد146662321422001032

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم سعود كاظم146672321422035111

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيسجى عبد االمير علي حسين146682321422060030

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزينب عباس عبد الشهيد هادي146692521422022533

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين ضياء شافي عليوي146702321411020082

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية ميسان للبنيناحيائيمصطفى احمد سعيد نعمه146712521411011140

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء سعد عبدالعزيز محي146722321422048034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية السدة للبنيناحيائييوسف جريان لفتة عبيد146732321411016109

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيكوثر قاسم كريم حسين146742421424012027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء ابراهيم طه حمد146752321422015039

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83عدادية الثورة للبناتاحيائيحوراء سالم حسين عليوي146762321422011047

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية الحلة للبناتاحيائيتبارك حسن نعمه حميد146772321422024015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبيد جاسم146782321422005087

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمرتضى عالء رزاق مهدي146792721411027123

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح مهدي146802321422017143

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي احمد بديوي عبيد146812321411017086

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيخديجه محمد محسن صعيب146822321422056005

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيديانا شدهان عبدالكاظم علي146832321424005020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل خالد محمد ظاهر146842321422013161

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب حمزه عبد  الكاظم هادي146852721422004040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيدعاء احمد ناظم رضا146862721422052027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء علي عبود عاتي146872321422022119

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.1292.52ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حيدر ثاني بندر146882421411041058
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيمها علي حمزه جاسم146892321422024069

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين فارس حمزه عليوي146902321422012050

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد جساب كاظم146912521424030049

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور سالم عبيس فرهود146922521424018322

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيحمزه سالم غازي نعمه146932721411034070

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيهشام علي سعدون هادي146942321411006241

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيرؤى عمران مهدي تويه146952721426002009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين حاكم مايح مردان146962521413025020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى حسين غالب رديف146972321411003080

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه خضير عباس ناجي146982521422022582

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيرسل علي عبيد سلطان146992721422008049

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية االخوة المختلطةاحيائيحسن عباس محمد عبد هللا147002321417040007

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيصباح رضا حسين عجه147012521413033068

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء مهدي ساجت بخيت147022721422010049

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزهراء نوماس حسن ناهي147032521424030066

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه عالء نايف بغداد147042721422010083

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية الطف المختلطةاحيائيبنين حيدر حمزه عمران147052321427032015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء نوفل ظاهر حبيب147062721422006015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبراء طارش حمود علي147072321422006013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائياسيل حميد علي محمد147082521424015007

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمريم غانم علي عبد147092421427020048

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه محمد عيدان عليوي147102321422015126

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية العفاف للبناتاحيائيفاطمة كريم جساب شبيب147112421422048139

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيسجود احمد حسن ثامر147122721422022034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب عباس مهدي صبيح147132321422022139

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء ضياء عبدعلي مرزه147142321422013217

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب حليم عباس محمد147152421422023083

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.8091.80ثانوية التحرير للبناتاحيائيرسل مصطفى طالب جاسم147162321422021039

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء جبار عيسى جواد147172321422032033

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية الدستور للبنيناحيائيعلي فراس عبيس سلمان147182321411018028

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه زكريا ماجد شاكر147192321422009023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء ماجد حسين خضير147202321422008038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل محمد جاسم كاظم147212321422044042

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيامير مكصد كظير كاظم147222321417043002
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب عبد147232721411034165

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين علي مهالل عايد147242721411026055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيغيث حسين علي فنطل147252321417012102

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية الرفل للبناتاحيائيزهراء حسين محسن ناصر147262721422017016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيدانيه زهير عطيه عبد147272721422037078

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى كاظم مليح عميره147282321422013529

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الستار جبار وثيق147292521424030132

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم تركي عبد علي كاظم147302321422035122

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمصطفى احمد جمعه يوسف147312721411007104

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد صاحب مهدي صالح147322721411025202

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية النجوم للبناتاحيائيسكينه جعفر صادق ساهي147332321422054037

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية كربالء للبناتاحيائيوقار الزهراء حسين علي عاشور147342721422033354

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية الرقيم للبناتاحيائيدالل رياض حبيب جاسم147352721422005018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب عبيس147362321422063038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية النيل للبنيناحيائيعباس حمزه فليح حسن147372321411029058

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائياية سمير كشاش مرتضى147382721422050010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمشاعل فليح خلف مطر147392421422044090

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيشهد علي لفته موسى147402521426001446

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيكاظم كريم حسون عالوي147412321417005025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية المعقل للبناتاحيائيام البنين علي محسن كعيد147421621422014006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات سعيد جاسم محيسن147432321424006018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمنار سالم زغير عبيد147442221422046146

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد ستار سواري راهي147452421411040075

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن هادي محمد147462421413010066

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء مهدي محمد حسن147472521422035118

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه طه محمود طه147482521422003421

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمه ظاهر محيسن عبيد147492321422057041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيياسين حسين علي اكبر حسين147502721411030138

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية قباء للبناتاحيائيزينب فاضل اعطيه عبود147512321422070033

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه طالب عباس سلمان147522321422048103

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيايناس حسين هادي حسين147532321422063010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الرميثة للبنيناحيائياسعد فرحان جادر شلتاغ147542921411016013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد الزهره بشير اسماعيل عليوي147552321413018137

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء جواد يوسف حميد147562321422035053
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حسين خضير عباس147572721422035253

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية المدائن للبناتاحيائياسراء حيدر طالب جاسم147582721422047006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيقبس عادل مهدي سعيد147592321426001357

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي احمد147602521411031067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمشهد مرتضى حسين عبد الحمزة147612521424022182

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية النجوم للبناتاحيائيغدير حيدر وناس عبد147622321422054043

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور كاظم نوير منصور147632721422003206

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية البيان للبنيناحيائيضرغام كاظم جاسم محمد147642321411014077

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية النجوم للبنيناحيائيياسر عامر صاحب عبد147652321411026071

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيجعفر ثائر حامد مجدي147662321413018033

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية حمورابي للبنيناحيائيمشتاق احمد هادي محمد147672721411012042

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي احمد عبيس مزهر147682721411032111

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائيزهراء علي غالب عبد147692321422047065

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمنتظر عمار نعمه عمران147702321413023023

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الطليعة للبناتاحيائيام البنين فراس احمد هادي147712321422013044

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية مصباح الهدى للبنيناحيائيمحمد عبد علي نجم عبد هللا147722321411072034

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمنتظر عقيل كاظم شلوك147732421413010099

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية البقيع المختلطةاحيائييحيى عمار مدلول صكبان147742321417045014

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيقاسم حسن علي جاسم147752321411012118

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية االخوة المختلطةاحيائيزيد كاظم حسن عبد الحسين147762321417040012

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينة عماد اركان مطشر147772321424003132

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحيدر حسين ياس خضير147782721411016040

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمعين حسن نجم عبود147792721411007106

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة حمودي كموش كاظم147802321422013360

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاتن راتب علي جازي147812721422040103

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيساره شالل ضاري جياد147822721422003133

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيرتاج رعد ناطق حمزة147832321422057020

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء عمار موفق عزت147842321422012077

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيزهراء علي حسين عبعوب147852321427023007

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيساره جبار عطيه محمد147862721422003132

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيزينب محمد عبيس عبيد147872321422076033

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب انور صباح كاظم147882321422007047

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينرجس يوسف حميد حليص147892721422021124

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشمس عبد االمير حسين اسماعيل147902321422012180
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية الحلة للبناتاحيائيتبارك علي عبد الزهره حسين147912321422024016

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس حسين محمد147922321422044054

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائياسيا قاسم عيدان هاني147932321427023002

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0087.50ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب حسين ناصر حسين147942321422071064

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيحنين عقيل كامل هادي147952321422063022

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء عباس حمزه جعفر147962721422007050

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية الفاو للبناتاحيائياسراء حسن عبد الحمزه هاشم147972321422035006

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه حسن جاسم سويف147982721422040108

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين علي حسين كاظم147992321422017045

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه نبيل عبد االمير محمد148002321422017247

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17اعدادية الثقافة للبناتاحيائيريحانه مهدي عيسى رضا148012721422054118

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17الخارجياتاحيائيفاطمه ضياء جلد عذاب148022321428050269

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء حسين سعدون عبيد148032321422042027

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينه نسيم عبد االمير حمزة148042321422031055

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00ثانوية المستقبل للبناتاحيائينور سعد عبد اليمة عبيد148052321422030080

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحميد حمزه148062321422051108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيحوراء سالم عارف حسين148072721422040038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد هللا محمد نزال زكاط148082321411017083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين كاظم جفيت148092221424004050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه نعمان كاظم جدران148102221424010162

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الصفا للبناتاحيائيامال كريم جار هللا عواد148112621422015007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الغدير للبناتاحيائيايات هادي جبر زغير148122621422016025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0496.34ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرغد ناظم جبار ساجت148132521424014101

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب زاهد كريم عمران148142321422048060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياديان صباح جاسم محمد148152921424003004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيحنين جاسم محمد عبود148162721422025029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد قائد مهدي عزيز148172521411023043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياحمد عباس فاضل عبد هللا148182321411005008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه كامل محيسن علي148192521424018094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه كريم وحيد مطرود148202521424018097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة فاضل عباس سلمان148212521422030095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء عبد االمير جاسب خزعل148222521422004351

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء فاضل سعيد عاجل148232321422017134

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب علي حمزه عبد148242421422041068
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصبا يحيى كاظم صبيح148252221422004228

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيحسن هاتف عبد علي هادي148262521411035035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقية محسن مهدي حمزه148272521424004365

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات علي عبيد محمد148282421422047021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء عادل حمزه عبيس148292321422022114

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيهدى رياض سهيل حمزه148302721422052118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب علي حسين علي148312521424004578

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء عماد كريم مخيف148322721422039098

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نافع رؤوف حمزه148332521413030048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين حسن هادي عبيد148342321422072049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيغدير محسن كاظم حسون148352321422073130

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعبد الكريم حسين عبد الكريم محمد148362321411070030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين سلمان حسين هاشم148372321422008017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين سعد مزعل علي148382721422033055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائياديان رضا جاسم عبد الحر148392521422011004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآيه حسن شاكر حسين148402521424004031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر عبادي ابو حسنه148412521413024094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور عادل عبد الزهره نايف148422321422017281

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه سمير غني حسن148432521424004345

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسحر سعد مطر طرفه148442521422040076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ عدنان هاشم خضير148452521424018266

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي صالح علي148462521424019024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه صافي حاكم شرار148472521424018059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيحميده عزيز جبير درو148482521422007025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور الزهراء كريم حسن سلمان148492421422006165

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار عبد الهادي عبد الكاظم باني148502521424018227

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيسوسن رحيم مكطوف صالح148512221424056029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيساره ميري ناجي جاسم148522521424002020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين جفات شاكر عبيس148532321422062024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين محمد ناجي محمد علي148542221422066038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيسكينه سعيد رحيم حميد148552221422055068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0495.84ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه فرج عبود ثاني148562521422013073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد علي صالح مهدي احمد148572521411031069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر هادي عبد148582521424030068
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم محمد شريف ناصر148592521422040340

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب رياض طالب مراد148602321424006212

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير عبد االمير دخيل رحم148612521422040161

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء مازن فليح حسن148622521424004496

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الرباب للبناتاحيائيخديجه خالد حمزه حرز148632421422004051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية النور للبناتاحيائيايه قائد عباس عبد زيد148642421422005021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبنين علي عباس علي148652521424019020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحنين ماهر كريم عبود148662521424019026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه سعد صالح مهدي148672521422040206

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية العميد االهلية للبناتاحيائيزينب عباس محمد علي جاسم148682721424006019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمة امجد جبار كاظم148692321422022170

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية الجنائن للبناتاحيائيبتول رائد نجم عبد148702321422026006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد كريم صكبان148712221424028041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينبأ عالء حسن ظاهر148722521424026034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه وديع صافي عجة148732421422004137

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيرسول علي هادي ليلو148742521411014076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك نعمه ناصر صبر148752321422072069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمها عبدالكريم رسمي نايف148762321427012069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيصابرين ميس شاني فرهود148772421427008117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الطف المختلطةاحيائينور عالء عبد الزهره مسلم148782321427032061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الغزالي المختلطةاحيائياكرم عبد هللا طالب طراد148792321417014003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيامير جمعه شالل بختري148802321417014006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي شاكر عزيز راشد148812621411001111

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الوركاء للبنيناحيائيزيد حسن عبد اليمه عبد الساده148822721411043015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل عالء سلمان عبود148832521422022331

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيأساور عبد االمير خزعل جواد148842521424019001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيرقيه حمزه حسن حمزه148852321422023018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.3295.55ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيسجاد محمد خالد عبيد148861221411001039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد سهيل شعالن عبود148872521413031020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين رسول كزار جالب148882421422044015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسنين رفعت مجيد جاسم148892521411004031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين ابراهيم جابر حسين148902521411012060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائينجاة سعدون عبيد جاسم148912321422039212

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه سليم علي باتي148922721422037236
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمود ياس خضير عباس148932721411029131

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء كريم كاظم حسين148942521424004053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد راضي رفيف علوان148952521413031231

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ لطيف حبيب عبد الحسين148962421422039211

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه احسان صويحب محمد148972521424004326

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي حاتم عبد عجيل148982421411048173

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيآثار خزعل فضل عباس148992521424004001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء احسان عدنان عاجل149002321422036029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمنار منتظر عبد الكاظم حسن149012521422003526

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيصفا علي هاشم جابر149022521422024099

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك كاظم جواد عمران149032521424004198

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينور صالح جاسم مشاي149042221424011065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء مطشر كمر حنين149052221424028065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين حسن عليوي محمد149062721422035058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس رافد داخل عالج149072521413013160

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمريم حيدر بريدي هاشم149082421426001292

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيشهد رضا طاهر حبيب149092321422035087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب محمد علي ياسين عبود149102521422036056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيغدير بدر شريف ستار149112421422006133

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه عالء حسن عبد149122521422020082

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن بشير شخير عبد هللا149132221413013024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير قاسم هاشم عباس149142521424023071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيحسنين اسعد حسين عواد149152721411036009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياسراء كفاح عبد الرضا علقم149162521424019008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد هللا طرفه149172421422028164

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره قاسم عبداالمير عبود149182321422013294

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء فريق محان عبود149192321424003055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي فراس جاسم عبد149202321411020233

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية دمشق للبناتاحيائينور الهدى احمد كاظم طاهر149212421422024313

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيفاطمه امير عبد هللا مركب149222221422056033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه فراس حسن علوان149232521422011060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور عبد الرضا صويح حليوت149242521424023103

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الشموس للبناتاحيائيمريم فارس عبدالخالق احمد149252321422025072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائياشواق جعفر هادي حمود149262721422035021

546 من 439صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين سعود حبشان صديان149272921411020084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيرقية محمد جبر ساجت149282421424012014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية االمير للبناتاحيائيشهد محسن عباس نعمه149292521422021103

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرقان حيدر احمد عبد الزهره149302521424014288

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد هادي قاسم شروكي149312521413013303

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائياسامه محمد علي منصور149322521411018005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعداديه يافا للبناتاحيائيرفقه رزاق محيبس شداد149332421422040083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17الخارجياتاحيائيزينب علي رسول عبدالكريم149342521428050284

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيمريم محسن مجبل عبود149352521422003514

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0095.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي ليث رزاق غني149362521413031404

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.2095.03ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى محمد ثامر سعدون149372221411001055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائياسماء عبد الرضا جعل مجهول149382521427014005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين حمزه جياد عبد149392521424004147

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين حمزه كامل حميدي149402421422011035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيتقى حازم محمد خطار149412421422011049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمنتظر اركان محمد جواد راضي149422521411008394

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب علي غافل غالي149432521424022108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد جابر طالب حسون149442421411044134

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينور خلف حسن ناصر149452221424065053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحوراء وليد عباس عبد الحسين149462521422035062

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينهى جواد كاظم حاتم149472521424014348

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهاجر عبدالحسين كاظم كسار149482221424045253

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعباس جاسم شهيد عباس149492521411010105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه سعد حميد مهدي149502521424018051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيافراح عبد الرضا ابراهيم طعيمه149512521424004063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين عبد الخالق عبد المجيد عبد الرضا149522521413007008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيرسل خصاف جريو حسين149532721422008048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى حسن عبيد ثجيل149542221411034377

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء عماد حاكم جبير149552421422009159

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيامنه محمود جواد هادي149562321422013048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيسجى فارس محمد علي عبد مسلم149572521424004639

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعداديه يافا للبناتاحيائينور الهدى محسن عبد الزهره كاظم149582421422040231

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء صباح كاظم عبود149592521424004440

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه جبار جادر حسون149602521424023028
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية عقد الوالء االهلية للبناتاحيائيحنان علي هادي مردان149612521424029005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية كوثى للبناتاحيائيطيبه احمد قاسم عبود149622321422073118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين خليل راهي كطان149632521411007087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء مناضل جاسم كاظم149642721422011030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية الجنان للبناتاحيائيرنده حامد جبار منجل149652421422035018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم حمود فرحان149662521424033044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد صفاء حسن امين149672521424014212

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيجعفر حسن محي حمود149682421411047046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتبارك علي حامد محمد149692921422001034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عباس حيوان سبهان149702421422009177

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه صباح عزيز علي149712521422040211

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83اعدادية السجاد للبنيناحيائييحيى محمد هاشم عمران149722421411047351

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار احمد جبوري محسن149732521424018223

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائينور الهدى حيدر طارش عبود149742521422003566

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيتبارك محمد حسين علي149752521422003102

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزينب عامر زاير جبر149762521422003283

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائينبأ عباس فاضل مطلك149772521422004729

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيرضا عيدان نعمه سريح149782521413025033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سمير عبد الحسين محمد149792321422033143

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية الرملة للبناتاحيائيحوراء رزاق عباس جاسم149802521422006015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهرة عامر زينل يعقوب149812521424004529

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حسام عبد علي مكي149822321411007166

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحيدر علي عباس عبد الحسن149832521411001163

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيمصطفى وليد حميد عبد الرضا149842521411029035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد نعيم حميد علي149852621415010251

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينرجس حيدر حسن علي149862521422011073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزينب رعد عبد الكاظم موسى149872321427029018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيباقر صفاء محمد جواد راضي149882521411009044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد باقر حبيب خالد عبود149892521411018092

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبيد كريم شرهيد149902221413012171

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيغيث حسين علي حسن149912521413031427

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى عبد الحسين ايوب حربي149922521424004217

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.9294.65للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات ناصر بريدي حسن149932421422037008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.4494.57ثانوية بابل للبنيناحيائيحمزة عالء حمزة حسن149942321411056054
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك سعد حمزه طرخان149952521422022198

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عماد هاني عايز149962421422030087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الشهيد ابو مهدي المهندس للبنيناحيائيكرار عادل خضر عبد الحسين149972521411027026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية االبراج للبنيناحيائيمنتظر حسين كريم مظلوم149982521411023048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم حيدر حسين صالح149992521422010296

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيزينب غانم محمد طاهر150002521424015070

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الخالق عطيه150012521424030075

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محسن جابر عبد150022521424014277

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحوراء حسين جاسم جبر150032521424004247

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه بدر عبد خلف150042721422054217

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيكرار فرج ناسي علوان150052421413008041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد باسم ناجي جهادي150062521413031010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغاده محمود حسين محمود150072421424012023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الباقر للبنيناحيائيبراء محمد ناجي شبيب150082321411037013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى حامد رشيد حمزه150092521411008366

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ ناجح جبار كظم150102521424018274

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيشهد عبد الرضا حازم مزيد150112521422004530

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامين عباس حسين هادي150122521413031083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد علي عبد الهادي لفته150132521413017050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور حسنين سعد رشيد150142321422048126

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيصفا حسين جاسم نصير150152321422003101

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب حسين ناجي حسن150162721422035164

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات حسن محمود عوده150172521424004018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الحلة للبناتاحيائيرقيه عياد عبد الحسين محمد150182321422024023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفاطمه حسن شاكر غالي150192521422003409

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن قاسم عبد علي جبر150202421411047059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب سعد حاتم فارس150212321424006213

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.7294.45ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر كاظم مردان150222521411030042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم فيصل جبار كريم150232421424015073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين باسم قاسم محمد150242521413031138

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء كامل جلوب حسن150252321422035067

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك اسعد معطي عبد الحسين150262521422022183

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء هيثم صالح مهدي150272521424004524

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم غازي طعمه150282521413031583
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمنار علي طالب عباس150292521424018230

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك هادي حسن شمخي150302521424004204

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب علي رستم حطحوط150312321422060026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيعلي وضاح جياد محسن150322521411009209

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى حيدر مدلول عبيد150332321422044156

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيابرار حاتم هادي فنون150342521424014011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب راضي اكريم ليلو150352521426001202

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى سالم رحيم هادي150362521424018376

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0094.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء سهيل نجم عبد150372421422024143

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيسجى عقيل حسين عبد علي150382521422030077

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبكر مصطفى شالل عبيد150391921411007034

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيوالء حسين جواد علي150402521424030144

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى صدام هادي سلمان150412521413031605

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائينزهان عذال حمادي عباس150422521411001561

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء وميض فاخر موسى150432421422006098

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبتول علي حسن شناوه150442421424014008

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيمحمد صفاء عبد المهدي عبد الرحيم150452521411009273

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية عقد الوالء االهلية للبنيناحيائيهيثم عادل شرشاب رهيمان150462521413035026

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين علي ناصر حسين150472521411007109

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيزيد نعمه مرزه حسين150482521411026022

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي صاحب علي150492521413013298

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية ميسان للبنيناحيائيكرار حميد عبد االمير علي150502521411011105

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعباس نعيم عباس جاسم150512521413024049

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمصطفى فاضل عزوز علوان150522521411010238

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محسن جابر عبد150532521413013176

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى احمد عبد هللا حوار150542221424010209

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيليث عماد راجح عباس150552521413031463

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيشهد حسن باقر عبيد150562521422020064

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرقيه مسلم جواد كاظم150572521424026016

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيدعاء محمد كريم كاظم150582521422022309

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء فارس صاحب عبد هللا150592721422011026

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء علوان عبد مسلم150602521424014145

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينريهان نجاح جواد كاظم150612521427006129

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمالك محمد حبيب خليل150622521422040349
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه طاهر جبار عبد الزهره150632521424018066

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك مسلم اموري مال هللا150642521422011020

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهرة مؤيد صبار عباس150652321422037044

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيكوثر كاظم حميد مايح150662521422003484

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبراء باقر حسين عبد الحمزه150672521422022138

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسهاد مراد محمد عيدان150682521427006080

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حسن صبري ساده150692521424018031

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبشرى فليح حسن عالج150702521422022145

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين كريم غازي عبد150712521422022173

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء ضياء كاظم عبد زيد150722521424013039

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0086.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد علي صاحب150732521424014126

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهبه عبد االمير هادي صلف150742721422048152

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية التحرير للبنيناحيائيصادق حيدر نعمه محمد رضا150752521411033060

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيشذى حيدر سالم علوان150762721422021068

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيشهد عادل شمخي كاظم150772721422054192

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبنين حيدر جواد محمد رضا150782721422039031

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية المدائن للبناتاحيائيطيبه علي ياسر محمد150792721422047090

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.2091.37اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى جاسم حنون هاشم150802721411028174

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد عالوي راضي حسن150812321411016091

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسن مجيد جابر عبد علي150822721411044026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية االمامة للبناتاحيائياسراء حسين عبد ربه عطية150832721422056002

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل حيدر هادي150842421424023057

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67الخارجياتاحيائيريام حيدر عبيس محمد150852321428050134

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الوقار للبنيناحيائياحمد حسن جفات عبيدش150862721411044006

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيكوثر ليث يوسف شاكر150872721422055186

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء عبد هللا ناظم محمد150882721422046067

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهبه عباس بلكت ستار150892321422017295

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية بردى للبناتاحيائينور الهدى ثائر عبد هللا ثامر150902221422048126

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الصاحب حمد ياسين150912221424024013

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية المروج للبناتاحيائينرجس شهيد شنيور صريمد150922221422030070

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمجبل سالم ضاحي جاسم150932521411031061

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عبد المحسن مير150942321413018166

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعلي مهدي احمد حسون150952521411031052

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية السهول المختلطةاحيائيدنيا سالم ميل مزهر150962321427050012
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياكرم ناصر حسن حمادي150972221413023017

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائياسالم جميل لفته علوان150982721422036008

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية الدستور للبنيناحيائيمحمد احمد يوسف علي150992321411018034

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيقطر الندى سعد محمد عبد الرضا151002721422021102

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الكفل للبنيناحيائيبشار قاسم عبد الرضا داخل151012321411028010

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية النضال للبنيناحيائيقاسم محمد رواك علوان151022421411009045

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الثبات للبنيناحيائيمنتظر جابر جياد حسون151032721411011095

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية المحاويل للبنيناحيائيكرار رياض محمد كاظم151042321411008062

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الثقافة للبناتاحيائينبا عالء عبود هويدي151052721422054293

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق عباس عيدان151062221411004369

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عباس حسين عمران151072321411020224

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الفهود للبنيناحيائياحمد مجيد كاظم اسماعيل151082221411042012

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى ايوب هادي عباس151092221424008215

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي مهند عبد الرضا مهدي151102321411020249

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي حمد يحيى عيسى151112521411001303

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينصرت علي اصغر مصطفى محمد151122721422040140

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين مسلم مهراب كرم151132721422006005

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الربيع للبناتاحيائيرقيه نزار عبيس عبد الصاحب151142321422022094

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه حيدر لطيف حسين151152321422072240

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعداديه الوهج للبنيناحيائيسجاد كريم سندال عوفي151162421411030031

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية الجنائن للبناتاحيائيحوراء علي عبد جاسم151172321422026012

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياسيل عباس كاظم جاسم151182721422046009

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية االكارم المختلطةاحيائيحيدر حسين علي كحيط151192221417083010

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيدنيا قاسم مهدي جواد151202721422035104

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد باقر عباس حسن حسون151212721411034197

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عباس مهدي151222421413008034

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسرى رحيم كاظم بجاي151232221424007102

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17عدادية الثورة للبناتاحيائينور طالب فليح حسن151242321422011193

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه داود سلوم حسن151252721422042036

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء هيثم لفته فهد151262721422041065

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية المسيب للبنيناحيائيعباس مهدي احمد حمزه151272321411009066

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد مشتاق طعمه عبد الحسين151282721411033011

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية البيان للبنيناحيائيعباس احمد سعدي حمود151292321411014080

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيايهاب قايد منشد غازي151302521413014013
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الساده محيسن151312421422022080

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين علي جفات طالل151322421411044046

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء احمد جاسم حنتوش151332421422005134

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب عبد الباري ثامر لفته151342421422002067

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية دمشق للبناتاحيائينور عبد العظيم اسماعيل حسون151352421422024323

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيلمى صباح شريف جاسم151362421422016123

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيشيماء عبد الحليم كاظم عبد الكريم151372421422024213

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنتظر عباس حنون بعيوي151382421411037216

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمهدي محمد كاظم جاسم151392421411044179

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيياسر عباس ماشي كاظم151402321417029028

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين رعد كاظم حمد151412421411015057

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمع هللا حسون بعيوي حسون151422421411014098

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي عادل صالح شاطر151432421411038060

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسنين علي كاظم داوود151442321411031017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب اسماعيل علي نايف151452321424006199

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيليث احمد حبيب دبعون151462521415001103

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين فرحان رهيف زغير151472421411010041

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك ظافر طاهر حسين151482421422013047

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين والي بزون151492421424025099

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية حلب للبناتاحيائياالء جاسم محمد ناصر151502421422014011

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيامير هاشم عاكول كاظم151512421413005003

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رعد عبد المهدي ثجيل151522421411036275

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد المصطفى كاظم جوج ناصر151531521411007133

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين جاسم عبد الرضا حنين151542421411036062

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الفاو للبناتاحيائيانوار عدنان عمران خضير151552321422035017

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبراء كاظم حميد صبخه151562221424063012

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهاجر حسن عبد شندل151572421424023137

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية الشافعية للبناتاحيائيمالك احمد مطشر جابر151582421422017140

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيهاني فاضل فخري عبد الزهره151592421413011068

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب محمد حسن عبد هللا151602521424004595

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيرفاه كاظم نجم عبد هللا151612421427014004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن سالم هاشم عطيه151622421413018028

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر جبار شنان عذاب151632421422009279

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين علي جاسم ياسين151642321411006048
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكريم مطر جخيور صيهود151652421411048221

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد قاسم اسعادي ناجي151662421411009050

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيامير احمد كاظم ديلي151672321417004004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى احمد زيدان كرمود151682421411036308

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية االنفال المختلطةاحيائيكرار حيدر غالب غويم151692321417030014

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور ثائر كامل علوان151702421422028203

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيامير كريم جابر خشن151712421417022004

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى رائد عبد المنعم سلمان151722421422015141

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم محمد عبد هاني محمد151732421422026184

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية الحسينية المختلطةاحيائينور علي عبادي حسين151742321427016016

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائياحمد عدنان جاسم احمد151752421411014004

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين محمد حسين عطيه151762221411020041

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس محمد وحيد عبد الحسين151772421411005062

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيروان احمد كاظم سلبوح151782421422047097

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمسلم عيسى مزهر محمد151792221413036054

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيصادق رحيم فاضل راضي151802421411003064

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء هشام ظاهر جبار151812421424014041

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم عقيل كنو وناس151822421422023175

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي سامر عبد الهادي عبد الرضا151832421411048185

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد عالء هادي حمزة151842521413031236

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيهادي جاسم هادي عبد الزهرة151852321411033231

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيباقر عبد الشهيد باقر كاظم151862421411015031

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم حميدي درب151872421411036297

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيكاظم جواد رحيم عبد الحمزة151882321411033172

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل فاضل علي كاظم151892521413030071

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء عذاب كريم جاسم151902421422011058

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيفاطمه شاكر مخيف فضولي151912421424018038

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك فاضل كاظم عبد151922421422024071

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياقبال فليح مناحي هاني151932421424015009

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيبنين رياض حنون فرحان151942221425010017

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0087.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد صادق حسن عبد هللا151952421422025122

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين محمد دهش عبيد151962421422016027

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0087.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب كريم وفقان حشل151972421422008104

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه عالء سالم هادي151982421422006142
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00ثانوية عدن للبناتاحيائيمريم عامر جبر بردان151992321422001080

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب ناجي حسن حميدي152002421422026120

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0087.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد صاحب رهيف152012221424028189

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0086.67ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمه علي حبيب عبود152022421422029070

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0086.67اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب عادل حسن هجار152032421422027118

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0086.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى صباح حسن حسن152042421422023099

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0086.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيعذراء حميد رعد شاكر152052421422011157

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم نزار حميد عبد علي152062421422011191

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.3293.55للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيصفا سعيد منعم سلمان152072421422037027

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33ثانوية المصابيح للبناتاحيائيرباب حامد عربي نايف152082921422017024

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحسين فالح حسن عبد152091221411006012

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود مجهول حمزه152102921424004049

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسجى عدنان كامل سهر152112921422026052

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسن152122921411017248

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جهاد حسن محمد152131621413055015

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب حسين زغير جبار152142421422014116

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيرسل سعيد كاظم لفته152152421422003068

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عاطف جبار عطيه152162921422023129

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيامير عادل عبد هللا خضير152172521413031067

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33الخارجيوناحيائياحمد حسن ناصر عبدهللا152182921418001008

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمنتظر مجيد طشحيل تبل152192221411020138

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرح سجاد حسن هويدي152202921422023260

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائيعالء ابراهيم عبد هللا ابو حسنة152212921411008018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية الدرعية المختلطةاحيائيسجى منهل عبد سلمان152222421427019006

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الجبار ادريس كتاب152232221424004096

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر ازهر ماشي جالب152242421411034022

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب قحطان مطر حطحوط152252921424004061

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيغسان علي كمر مطرود152262921411022063

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيسيف جبار شمال ردام152272221413013081

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى انور حميد ياسين152282521424014351

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الوالية للبناتاحيائيمنى دخيل عمران جادر152292921422009048

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحنين عبداالمير فضاله لفته152302921422001047

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب مهند هاتف عبد152312421422024186

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء زايد عبد عباس152322421427008077
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير ريسان حمدان داود152332921422023226

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية حلب للبناتاحيائيفدك فاطمه مضر كاظم علوان152342421422014194

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر جميل مهول حسان152352921422027247

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين فريد شهيد عليوي152362421427008030

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه رياض عبد الحسن جبير152372921422003054

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيانفال منتظر علي سلمان152382921424003010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيغدير غسان فيصل مزهر152392421422001094

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينه شهيد حسن فليك152402721422056076

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي هادي محمد152412921422023161

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيانعام حاكم فنجان جبار152422921422025015

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمنار ضامد عبد هللا طرير152432421422028187

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب فاضل وناس نادر152442921422003087

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء كاظم راشد فرج152452921422023073

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر ياسر علي152462221424020066

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى سدران والي محمد152472921411017285

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبيان كريم هادي وداعه152482421422030038

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيكرار زغير عبد العباس عطيه152492421417003053

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس خضير حسان مزعل152502921411020181

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي جاسم حسون152512921424004079

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية عفك للبنيناحيائيياسر محمد نجم عبد152522421411006095

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء رياض رحيم كاطع152532421422011005

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيمريم لبنان حسن جيثوم152542921424004086

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67الخارجياتاحيائيزمن جاسم حنتوش محمد152552921428050057

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية االعمار للبنيناحيائيزياد سعدون جلدة محسن152562221411076011

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية النضال للبنيناحيائيمنتظر وحيد شهيد محمد152572421411009055

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيعذراء لطيف عبادي راشد152582421422008125

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء ابو هذال دغيم جابر152592921424004040

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء جاسم رحيم حسن152602921422027132

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسعد سهيل مصطفى152612921413005078

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين احمد حبيب محيسن152622221411004090

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس حسن حسناوي محيسن152632221411070097

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينرجس جليل دليف كاظم152642221426001079

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فاضل ريسان رملي152652221411003192

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائييونس عبد العباس ضيدان عجيل152662221411017179
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد مهند جاسم محمد152672521413031040

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمسار عقيل حسين جعفر152682221422039335

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية ماجد خضر نصيف152692921422024105

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه نصير عبد العزيز عبد الحسين152702921424002014

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيهادي عبد هللا ثامر فزاع152712721411029156

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية سامراء للبنيناحيائيمرتضى حيدر جمال جعفر152722221411071016

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينه علي شريف يوسف152732221424045164

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي االكبر حسين علوان نهايه152742421411042099

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيافنان خليل راضي حسن152752921422024011

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الغراف للبنيناحيائيكاظم كريم وحيد عداي152762221411022072

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد حميد محمد عواد152772921411016119

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية تونس للبناتاحيائيبنين صكبان سعيد دخيل152782221422007018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83ثانوية الرملة للبناتاحيائيسجى سلمان عبيد عطيه152792521422006034

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيسرور قائد تعيب سرحان152802521422035152

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيشهد قاسم نعمه جبر152812221424017155

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي حسين عبد القادر جبر152822221411033195

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة خويلد كريم فياض152832921422024199

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم هاتف حسين عباس152842521424023093

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.3289.55ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمنتظر باسم جاسم محمد152852921411021034

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء ستار جابر حسين152862221422043064

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مجاهد راضي جبار152872521413031507

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعلي حسين عبد ياسين152882221417034036

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية دمشق للبناتاحيائيمريم عالء حاتم مطرود152892421422024285

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب غالب كريم غضبان152902221424008144

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0089.50اعدادية االندلس للبناتاحيائيأيمان زايد مشيط رطان152912921422025004

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسميه ناظم عبد الكريم فهد152922221422003062

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهند عبد الحسين موجد عكل152932921422026104

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33ثانوية األنوار للبنيناحيائيحيدر حمود منوخ محمد152942921411024003

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسميره عبد الكاظم رزاق حسين152952221422006067

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيامجد ثامر مدلول صحين152962921411023010

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات عز الدين جهاد سهر152972221422039011

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيرعد كعم والي محمد152982921411017107

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية االعمار للبنيناحيائيسعد حميد سليمان علي152992221411076014

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعبد هللا عقيل خلف صالح153001621411040032
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السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين علك عمير153012921411020223

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمريم حسين حافظ جويري153022221422006086

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء مراد عوده طاهر153032221422039188

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيقصي ستار بجاي راضي153042221413041043

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين صفاء ياسر حسون153052421422016020

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه مطر عزيز كزار153062221422038041

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحسنين جاسم محمد عبود153072321411032012

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية سومر للبنيناحيائيامير يعكوب كامل منذور153082421411004018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين عباس طوين حداوي153092321422067018

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية السماوة للبناتاحيائيامنة رضا عطية وروير153102921422024023

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي رحيم حمزه عبيس153112321411014099

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0089.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين حسين علي شعالن153122421422044014

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسبطين علي عبد االمير ماشي153132521413031257

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيكاظم نايف جاسم سيف153142921411020265

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيسجاد خضير عباس كاظم153152521417014020

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيبنين يحيى حمادي طخاخ153162721424004007

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0088.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين حمود فرهود ضباب153172221411002029

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى جميل عبد عباس153182421411048269

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين عباس رهيف شلج153192921411022028

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0088.50ثانوية االكارم المختلطةاحيائياحمد حسن عبيد ثجيل153202221417083001

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد تركي كريم نعيم153212921411003055

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الهادي عبود153222421411008155

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0088.33اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمرتجى رسول مكي حميد153232721411027120

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعباس حميد محسن جياد153242221413004081

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0088.00ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيعلي سلمان وناس نادر153252921415004070

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيداود عبد السادة حمادي حميدي153262421411026075

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية التميز للبنيناحيائيحيدر عايد سوادي فرج153272221411077070

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائياحمد واثق عبد الحسين حسن153282221413024004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية االندلس للبنيناحيائيعالوي منشد حميد سوادي153292321411033128

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيسالم عادل يوسف حسون153302521411035074

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبادي علي حميدي153312221413023183

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين مالك جاسم حسون153322421411033043

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمثنى كطران غاوي محمد153332321417003039

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر موسى كاظم153342921411022006
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي زغير ذياب حذيه153352221413006129

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسن ربيع حسين علي153362221411064005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0087.83اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد شويح سعود محارب153372221411066008

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين جليل مطشر طاهر153382221424028032

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0087.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى رزاق علي ناجي153392921422023179

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0086.83ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك هادي عبادي حسين153402921424003035

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0086.83ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب عارف حمزه خليف153412921422012008

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0086.83ثانوية الخلد المختلطةاحيائيفضه حسين محيبس ايدع153422221427034008

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0086.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب فيصل جعاز شرار153432221424012112

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0086.67ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرواء خالد عبودي جواي153442921424004037

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50اعدادية المناذرة للبناتاحيائيضي عبد الواحد عبد الكريم خليل153452321422003104

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50ثانوية العمادية المختلطةاحيائيفاطمة احمد عباس على هللا153462321427055012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50اعدادية حلب للبناتاحيائيزمن صاحب محل خريمط153472421422014077

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيخديجه صادق هديلي زغير153482521422004234

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50اعدادية حلب للبناتاحيائينبأ حازم حبيب خير هللا153492421422014214

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرياحين محمد زيد علي153502321422015067

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهره سعد حمزة مهدي153512921422001098

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50ثانوية ام البنين للبناتاحيائيغفران حسين شريف حمادي153522921422026062

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم داود سلمان153532221424010073

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة وليد بدر ظاهر153542221422039312

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0086.50ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء كريم كاظم عبد الحمزه153552421422029041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيبنين فالح ماضي ناصر153562521424015023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائييقين قاسم حسين مهدي153572421422028226

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عادل علوان طرير153582421422009176

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر محسن فرهود153592521424013103

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائينوروز حسين ابراهيم كاظم153602421422027234

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفرح قيس مطرود مزعل153612221422047184

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق طعمه حمود153622221424063035

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيبنين اكرم حبيب عبيد153632421422038004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم ستار جبار عبيس153642521422040326

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0086.33اعدادية الوالية للبناتاحيائيبنين جفات عويد جكين153652921422009011

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17ثانوية االيمان المختلطةاحيائيورود سالم كاظم معيجل153662221427004038

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر مديح عبادي صياح153672921422023266

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء علي وحيد مطير153682221422009048
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبنين حيدر حسن علي153692421422025025

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه محمود طاهر محمود153702421422030148

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17اعداديه يافا للبناتاحيائياالء جمال شبالوي عبد153712421422040016

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17اعدادية الشافعية للبناتاحيائيدنيا جميل حسين ختالن153722421422017052

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0086.17اعدادية الشطرة للبناتاحيائيليلى طارش مانع دغيم153732221422046137

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0086.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيبشرى كاظم معن خضير153742421422024049

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0086.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيشيماء طالب جمعة عطية153751621422004045

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0086.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين ثامر زايد رضا153762421426001053

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0086.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيخديجه باسم وحيد ورير153772521422004232

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0086.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايات صالح مهدي فرحان153782521422004074

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0086.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسراء مهند سالم جاسم153792421422015003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0085.83ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمروه غازي حسين علي153802421427022035

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0085.83ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمة سالم خضير فياض153812221426001066

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0085.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيامل رزاق عبد مهنه153822921422025012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0085.83االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيهبه صالح مهدي اهويش153832421424017092

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0085.83ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيبنين خليل فالح حسن153842221422026007

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0085.67ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيتقى اسماعيل شاهر بجاي153852221424046008

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0085.67اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي فليح عبد الحسن153862421422040193

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0085.67ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيفاطمه امين كريم حسن153872521427001056

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0085.67اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور حليم كريم علي153882321426001295

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0085.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمروه حيدر كاظم منعم153892521424013097

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0085.50اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء فزاع مبدر تهلوك153902421422014099

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0085.50اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حسوني ونان جاسم153912421422009046

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0085.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك علي حسين حسون153922421422011046

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة واثق مهدي كايم153932421422047224

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء قيس بدر جاسم153942221424067032

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيحميده ثامر خضير عبيس153952421422008041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتقى عبد الكريم كاظم عباس153962421422006044

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب شاكر مير فضيل153972421422014121

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد حسين153982921422027133

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيرقيه صفاء حمزه نعمان153992321427006015

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33ثانوية عدن للبناتاحيائيساره عامر مرود حرجان154002321422001055

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغدير فليح سالم اعور154012921422002086

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0085.33اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء علي نعيم ناصر154022421422027059
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائينرجس عواد مركب جاسم154032221422047202

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيدعاء عادل غضب احميد154042421422004053

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطفوف هادي جواد حسن154052321422044098

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17اعدادية السنية للبناتاحيائيايات سامي كاظم عطية154062421422009023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء حسن غانم عباس154072221422077090

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17اعدادية الطليعة للبناتاحيائياالء احمد يوسف هادي154082421422022014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0085.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد فاضل كوان سلمان154092421422030118

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0085.00ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيفاطمه رحيم طريح عناد154102221427063003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0085.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسماء حسين عاشور عيدان154112421424015006

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر علي عبيد عامر154122321411027026

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب رعد عبد الزهره جبر154132721422033169

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيمصطفى عباس فليفل دبيس154142321411063119

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيشاكر جريو فياض صفر154152721411026096

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء وليد جواد هادي154162721422054081

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية الرفل للبناتاحيائيبتول باسم حسين عبيس154172721422017009

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية كوثى للبناتاحيائيزهراء سعد جاسم محمد154182321422073076

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايالف حسين فليح هادي154192721422035038

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر فاضل خشان154202521424023037

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية تل السمر للبناتاحيائيايه فؤاد علي جسام154211121422058008

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية االمام للبنيناحيائياسحاق هادي كاظم ساجت154222321411013005

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الرباب للبناتاحيائيأرجوان رائد كاظم عبد الحسين154232321422075001

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم عباس154242321422052031

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد صالح محمد سلمان154252321411041080

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية النجوم للبنيناحيائيوهاب عماد هاتف عبد154262321411026070

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عبود كريم154272521413023108

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيايمان غانم عباس حسن154282521422004087

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسجى كاظم حنون هاشم154292421422027141

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحسنين عبد الكريم هاشم صباح154302321411002038

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه عناد جبر صبح154312721422018161

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية المكاسب للبنيناحيائيفرقد احسان كاظم سلومي154322721411001040

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياطياف محمد عبيد كاظم154332321422043009

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيعبير عمار احمد عايد154341121426003040

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية النجاة للبناتاحيائينهى حامد كاظم سلمان154352321422059060

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين عباس كزك بعيوي154362321411060024
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المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح حاتم حسن154372321424006290

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب عماد عبيد حسين154382321422046024

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية كوثى للبناتاحيائيداليا حسين مياح ردام154392321422073053

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة عباس علوان عبد154402321422039179

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمجتبى فراس حسين محمد علي154412321411025037

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيامير ليث مالح بجاي154421121411041021

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيرسول سعدي حسن علي154432721411025086

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية اسماء للبناتاحيائيمروه دريد هاني محمد154442321422018144

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية قرطبة للبناتاحيائينور هادي حمود حمزه154452321422050088

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم مزهر عبد154462321424006305

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء ياسين خضر عباس154472321422022132

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.3291.39اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عامر موسى عبد علي154482721411028107

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية دجلة للبناتاحيائيدره علي حمزه عمران154492321422031030

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك محسن عباس صالح154502421427020015

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس ثامر حامد لطيف154512321411033103

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية كوثى للبناتاحيائيسجى قاسم سلمان فرحان154522321422073101

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد حمد عنيد154532321413012069

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية النجاة للبناتاحيائييقين سلوان رشيد جالب154542321422059066

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية كوثى للبناتاحيائينبأ خضير جاسم محمد154552321422073170

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيرسل خضير دهش دهيمان154562321422019022

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر عبيد عوده154572321424006280

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيرسل صفاء احمد عبد الحسين154582721422025043

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرؤى صالح احمد حمزه154592321422038039

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم حسن عناد هدام154602321411006137

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية حماة للبناتاحيائينور صفاء فرحان عزيز154611121422025176

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعمار جليل كاشر هدهود154621121411019071

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية االشراق للبناتاحيائيرقيه إبراهيم صبار عبطان154632521422037013

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيكرار زيد عباس حسن154642321411012124

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيعهد حسن احمد حريفش154652321422052043

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي احمد كريم ذياب154662321413018149

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا غازي جواد154672321413018283

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد حميد محمد رميح154682721411033146

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي عباس حاتم عباس154692321411014103

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية عشتار للبناتاحيائياسراء علي عبيد عامر154702321422049005
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المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور محمد حسين يوسف مهدي154712521422040437

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه جبار عباس حسون154722721422054218

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيحسن سعدون كاظم عبيس154732321417026009

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية المسيب للبنيناحيائيسجاد حاكم عبد خنياب154742321411009053

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيابراهيم ماجد رحيم زنكاح154752321411002002

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء ضياء كاظم جواد154762421422016068

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب جواد محمد عبد154772521424004547

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء ناظم كاظم ظاهر154782521422010160

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينور سعيد حمودي حسين154792521424018323

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيايه درع مرزه جواد154802421424025018

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيشهد كاظم خطار كاظم154812421424005047

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية المهيمن للبنيناحيائيرحمن احمد عباس عرسان154822721411016045

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء احمد مهدي منور154832921422023117

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيقدس فاخر عبيد راجي154842521427006105

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهدى حيدر عبد الحسن جاسم154852521424018373

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم كاظم سلمان154862521413031402

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيتماره فاروق عزاوي مشجل154872521422035053

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيدنيا راتب جبار لفته154882421424006003

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين احمد طه سريح154892521413031136

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب حسن جميل جاسم154902321422017152

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00ثانوية قباء للبناتاحيائيفاطمه محمد اعطيه عبود154912321422070041

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيزهراء خليل خضير محمد154922521427003007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب نزار عبد هللا مهلهل154932521424004605

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيطيبه صادق جواد سلمان154942521424004702

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيحوراء محمد كاظم حسين154952521422004227

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسجاد كمال علي عكله154962421411015106

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيايمان ماضي عطوان جاسم154972521424013009

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيامنه صالح مهدي حسين154982521424011008

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس شاكر عليوي154992521413023112

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائياحمد عطا هللا عبد عطيه155002521411029004

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد صاحب راجي155012521424014076

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتقى حسين جوده داود155022521424004212

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.9692.33(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيسيماء صدام عبد الحسين عبد علي155032521422040095

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم ناصر حسين155042521413031648
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية االشراق للبناتاحيائيفاطمة رضا مجبل داخل155052521422037032

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر عبد االمير صالح155062521424024007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب الحوراء امجد عبد الرزاق حسين155072521424004534

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد ارحيم تايه155082321424006216

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك حمزه ابو اللول حسين155092521424023018

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب حيدر محمد رضا حسن155102521422001090

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية السجاد للبنيناحيائييونس ميري مهدي محيسن155112421411047356

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى محمد عليوي حسين155122321411012165

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه راهي شناوي عاشور155132421422030139

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي نجاح جابر شريف155142521413031420

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر باسم صكبان حتات155152921411020114

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد االمير ابراهيم علي155162521413033051

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيجعفر صادق هادي ياسين155172521411007056

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيموسى حكمت شوكت عبد الحمزة155182521413002010

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياسحاق عبد الزهره رزوقي محسن155192421413010008

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى حيدر عالوي حسن155202421422015140

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين عبد الزهره عباس155212521413031261

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهب عبد الحسين مسافر خضير155222321422012182

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه عمر مهدي جابر155232721422054238

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83اعدادية الثبات للبنيناحيائياحمد عادل ناصر عبد الرضا155242721411011006

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيسلوى احمد عذاب حسين155252521424023058

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم خضير كاظم155262321411006190

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء فارس عبد الحسن شعالن155272521424014084

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأديان رحيم مسلم جاسم155282421422039002

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه سعيد محمود محمد علي155292521424004343

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء قصي الدين مناحي اغثيث155302521422001078

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد عالء زهير محمد155312521411009020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.6491.44ثانوية المتميزيناحيائيحيدر فاضل حسن بشون155322521411030017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن محمد ثجيل معدي155332521413033026

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيوالء عيد كايم جبار155342521424022210

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين سعد مجيد عبد الكريم155352521413031158

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائينبراس كاظم جعفر يوسف155362521424024035

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه باسم جاسم نور155372521422021112

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي سعد عباس علوان155382521413030053
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيساره ماجد عبد حاتم155392521424030082

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية الروابي المسائية للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم عبد الواحد مهدي155402721426002030

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا محمد عبد هللا155412521413031384

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزمن علي جراد خشان155422421426001122

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيانعام ساهي موسى حمزه155432421426001029

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء حبيب فاضل كاظم155442521422030050

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي مشرق صالح علي155452521413031412

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية بردى للبناتاحيائينبأ وليد حبيب صويحب155462221422048122

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء سمير عبد علي عاجل155472521424004439

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي محمود نوري هاشم155482421411004127

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد موسى هادي مهدي155492521413013139

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرشا جابر هادي جعفر155502421422027077

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء علي محمد سلمان155512521424004476

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفرح عادل كاظم رضا155522521424018124

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمرتضى عدنان حسين شخير155532421411016039

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمروه حيدر احمد كاظم155542521424014298

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين حسن مظنون سلطان155552921411016038

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي نور محسن جاسم155562521411010159

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبنين احمد كوير كاظم155572421427020007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيغيداء حسن كطل عبد الحر155582721422010075

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعباس عامر حسين غالي155592521413031297

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية الصباح للبناتاحيائيزينب سرمد سعد هللا عبدالغني155602021422078024

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم كاظم حمد155612621424007177

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حاتم ناهي محيسن155622521424023034

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيناصر كريم مجلي محيل155632521411008410

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد محمد عباس155642421424002016

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0090.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيياسمين فتحي عبد الحسين سعيد155652521424018393

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك حسن راضي محمد155662521424004171

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيانتصار سعد خلف حوشان155671621424051018

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائييوسف حسين عزيز تيمول155682521413014102

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم حيدر مهدي علي155692521424018168

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائياالء حاكم جواد كاظم155702521424006001

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك فارس عبد مسلم عبد علي155712521422011019

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17اعدادية هند للبناتاحيائييقين علي جالب شحتون155721121422020076
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه سعد هادي راضي155732521422040207

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير سعد عبيس حسن155742321422013354

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء محسن جابر علي155752521424004504

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيباقر علي عسوري عبيد155762221413012012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحيدر نعمه صالح ردام155772321411002070

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00عدادية الثورة للبناتاحيائيايات ناهض فليح عمران155782321422011022

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الرباب للبناتاحيائينورة علي حمزه حرز155792421422004171

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب حازم كاظم عبد الحسين155802721422040065

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسن محسن طالل علي155812321417006007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيتبارك حميد نور عوده155822321427012016

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00الخارجياتاحيائيرسل توفيق عبدالحسين كرنفل155832521428050176

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء دايم جهاد هنو155842521424014130

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعداديه يافا للبناتاحيائيسماح جليل جبار بعير155852421422040150

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيامير نصير فليح حسن155862521411010022

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيفاطمه فاضل جواد كاظم155872521422004649

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0087.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عقيل عبد الحسين عبد هللا155882321411020229

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0085.00ثانوية المجد للبنيناحيائيحسين علي محمد كاظم155892321411065014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيفاضل عباس طالب جاسم155902321517003043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيام البنين علي حمزه صالح155912321424006013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0061.83اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عامر محمد عبد الزهره155922321411020324

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0060.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمرتضى علي وناس عباس155932421411044154

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس علي صبري كاظم155942321413018130

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيغدير علي هادي لفته155951621522051091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحسين رزاق كامل حسن155962721515004038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر الطيار دفاع عبد الكريم عبد المهدي155972421411048051

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقياحمد اسعد جاسم جلوب155981621515016003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيمحمد محسن عليوي حسين15599272051006036

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحسين منصور حسين جواد156002321517003016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنينتطبيقيزيد خالد محمد سامي عبد العزيز156012721511035032

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0058.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين حافظ جاسم عطير156022821511015030

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0068.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيقسمه محمود عبد الرضا ابراهيم156032521422040280

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيحسين نجم عبد فرهود156042521515006013

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيتقى فالح حسن عبد الرضا156052521424003012

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيحسن ستار عاشور نور15606252051122015
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيمرتضى الزم دسمال جبار156071621517007019

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيمصطفى عبد النبي عطوان مشاي15608162051102018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0085.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور رعد كامل هوله156092521424014361

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحميد خليف هالل هندي156102521511001047

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0058.67ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمنال خالد عبد الجواد الفي15611252042109080

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية ميسان للبنيناحيائيعبد هللا محمد ناجح كاظم156122521411011078

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد ماجد حميد هندي156132521411004112

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبد الرحمن محمد عباس156142521413031484

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيجابر ماجد جابر سماوي156152521515002026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 332.0055.33ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيغسان علي خضير عباس156162421515002041

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه نعمه محسن رباط156172521422007094

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الالذقية للبناتتطبيقيفرقان علي مطرود كطيفه156182521522003060

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء حيدر علي لوتي156192521422004323

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائياالء علي حسين علي156202521422004040

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيحسين محمد حسين عبيد156212521411008101

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0052.50اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى علي عباس حبيب15622252051007184

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكرار اسعد راضي عبيد156232521411007299

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن أسد ريسان خديم156242721515004126

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية البسملة للبناتتطبيقيحوراء قائد داخل شفلح156252721522041014

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيزين العابدين جمال عبد الهاشم عبد االمير156262721511037028

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمنتظر محمد حسن علي15627272051033048

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 321.0053.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي عباس خلف عباس156281621511013069

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي هاشم جاسم محمد156292721511003036

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0082.50اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي سلمان داود عبد156302421411001047

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيقيصر شالل عايد كاظم156312421413008037

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية المسجد النبوي للبنيناحيائييعقوب سامي ناظم حسن156322921411008034

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيزين العابدين فالح عبد المهدي جابر15633292041003102

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيصادق محمد ناصر سالم156342921515004072

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيجاسم محمد بريج جبر156352221417061005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0056.17اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد عبد الرضا فالح خضير156362321211020057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50ثانوية المجد للبنينادبيهاشم احمد هاشم عبد االمير156372721211004028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيمريم علي جاسم جليوي156382321522038022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 301.0050.17ثانوية الباقر للبنينادبيعلي نصيف جاسم عبد الحسين156392321211037039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيرانيا هاشم عبد روكان156402321522038010
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0060.67ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد علي كشاش عبد156412521413030039

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيجعفر ضياء لطيف عبد156422521213004001

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00ثانوية االفاق للبناتادبيتبارك غفار فرحان سلمان156432321222061008

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيحسين علي تركي راجي15644252051122022

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل علي عبد الرسول محمود156452521422022332

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيحسين سعد عبد زيد تايه156462321511061016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد رافع احمد حمدي156472521413013212

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 344.0057.33الخارجيونتطبيقيمحمد مؤيد عبد الكاظم عبد الساده156482421518001212

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعداديه يافا للبناتاحيائيطيبه عدي علوان جواد156492421422040165

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيشيماء حمود حسوني عبود156502421526001079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيسجى احمد كاظم مهدي156512521422030074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيامنيه حيدر محمد حسين محمد علي156522521422004052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب حسن شاكر عبد156532521422035124

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعلي عبد الكريم عبود غلوم15654162021050022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين جاسم عوده سريح156552821511021026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0052.17ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيحسين سالم عباس حمزه156562521417014008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير مجيد سعيد حسن15657252041150043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء صالح جعيول جويعد15658222052128005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 347.0057.83اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد اياد كاظم عبد156592721211005123

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 346.0057.67للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء علي جبر حسن156602721422008064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء طالب عبد الحميد جميل156612721422041060

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0054.83اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزينب عباس محمد حسين156622721526001077

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيكاظم سعد عبد الصاحب مطر15663162051068040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0051.17اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتبارك جعفر علي عبد هللا156642721422018041

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 345.0057.50اعدادية الغدير للبنيناحيائيحيدر عبد العباس رداد فضة156652421411045032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرقيه عبد الخالق عيسى حسين156661621222032019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيسجاد علي ياسر جمون156672421515004057

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد محسن شمخي عبد الساده156682421511015091

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0053.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحسن رحيم عبد عجل15669242041005147

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيمريم محسن غانم عبد156702421526001110

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0050.00اعداديه الوهج للبنينادبيخضر علي جواد كاظم156712421211030014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمرتضى حامد عبد االمير عبود156722721411037114

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0052.00ثانوية المنار المسائيةادبيبهاء قاسم محسن مرهج156732921215001008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0050.67ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي توفيق مجيد غانم156741621215009034
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 304.0050.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيميساء رضا عبد النبي جاسم156752421427008158

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 302.0050.33ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه سلمان حنون دلي156762921222014046

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينه حسين ياسر محمود15677242052115016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغفران زياد سعيد رحمن156782121422085182

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.4897.75ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيوليد خالد ياسين عبد الرزاق156791221411001101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية النصر للبناتاحيائيساره كريم ادعير محمد156801221422031147

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمصطفى سعد جواد كاظم156812721411001056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة علي شيحان محمد156821321422040166

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيحيدر علي رشيد عبد الغفور156832021411041015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسين جواد عباس حمد156842321417030003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيجعفر فاخر زاهر علي156851521411011028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزينب طارق عبد باقر156861221422035025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيايمن محمد شياع سلمان156871121411025033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الوالء المختلطةاحيائيعبد السالم عزيز احمد ابراهيم156882121417039010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية القائم للبنيناحيائيعمار ياسر جاسم محمد156891921411023066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى585.0097.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين حسن156901321422017122

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية النضال للبناتاحيائيدانية حسن عبد الرزاق محمد156911021422020010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية العزة للبناتاحيائيزينب فالح محي جبار156921221422036051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.6497.27الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيزيد علي عبد الحسين كاظم156931121411038018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الزهور للبناتاحيائياسراء حسين علي رشيد156942121422024004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الزاب للبنيناحيائيمبارك محمود ابراهيم محمد156952021411025038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الزهراء عماد قاسم لعيبي156961321422040217

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية المستقبل الزاهر للبنيناحيائيسيف الدين مصطفى يحيى محمد156972121411058022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية راوة للبناتاحيائيرقيه عمر محمد نجيب156981921422009022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر علي عبد العباس ضاري156992121411028033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد الباقر صباح حسين عبد157002621411001142

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه سعد يوسف نثر157012621422013077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينرجس عبدالرزاق جعفر علي157021121422006181

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االستقامة للبناتاحيائيهند سعد ناهض خاوي157031521422018145

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينبأ ماجد حامد عبد هللا157042121424004024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي فاضل حافظ عاجل157051421411041069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم ظافر نجم عبد157061121422029042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية فدك للبناتاحيائيفرقان حسين زيدان ربيع157071421422006133

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيافتخار عصام عبد الرحمن صالح157082121424006002
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين عباس كاظم عبود157092721411038023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء أسد عزيز حميد157101221422008021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.4497.07ثانوية المتميزاتاحيائينور بسمان شاكر محمود157111121422047082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.2897.05ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفرح عبد السالم جبر عبد الساده157121521422017045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرحمة علي حمزه علي157132621424012068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائياساور منال علي ابراهيم157141321422015005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء اسماعيل احمد مبارك157152121422004048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حاحيائيمصطفى عزيز يد هللا علي157162621411024034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغدير فؤاد حميد كاظم157172421426001249

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية جرير للبناتاحيائيآيات ماجد أحمد رضى157181221422008002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه هيثم محمد عواش157192621422033152

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمروة فاضل جمعه عباس157201721422007104

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعداية الهدى للبناتاحيائيتبارك علي زهير خيري157211421422013004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00الخارجياتاحيائياروى كريم جبر ثجيل157221321428050003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية الفرات للبناتاحيائيايالف علي صبري عبد هللا157231921422011025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.6096.93زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمهند حسين ناصر حسين157241421411008090

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.3696.89اعدادية التفوق للبنيناحيائينوران عالوي محسن عراك157252221411062239

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.1696.86ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيلينا عادل عباس حسين157262721422043075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيمها بدري محمد علي157271121422037038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحيدر محمد جنجون سماوي157281421411019038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه صباح حسن عباس157291521422007022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية حنين للبناتاحيائيزينب حيدر محمد رشيد157301321422028039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية جرير للبناتاحيائيزينب حسن عواد صالح157311221422008032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية يافا للبناتاحيائييقين نوري حسين جاسم157321321422031203

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمريم اثير رؤوف شاكر157331321422048061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية اليرموك للبناتاحيائيصفا ناطق داود سليمان157341021422011021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية السجدة للبناتاحيائيغدير عالء حسين عبد الحمزه157351121422054020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائييوسف صباح داود سلمان157361621415008025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيمريم طارق احمد محمود157371121422038092

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيدعاء سعد مصحب فرهود157381121426003035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر احمد حميد157391221413004003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمنتظر عبد مسلم فاخر عبد المهدي157401321411012146

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاتن عادل كاظم جواد157411421422054030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيحنين قحطان حمد شابث157421421424014014
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية اليقظة للبناتاحيائيأيه اكرم حسام الدين عمر157432021422032005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.4096.73ثانوية المتميزاتاحيائيسارة عمر كريم حمد157441321422032047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤيد كاظم رحم صويدج157452621413001056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن حسين علوان عبيد157462221413019011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية المناهل للبناتاحيائيسارة فاضل علي عبد الحسين157471321422046042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى ثائر حامد مجيد157481021411020170

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيهبه احمد طالب فليح157491221422026251

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد امجد عمران عنايه157501221411013047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية فدك للبناتاحيائيغدير حسنين انور فاضل157512121422067066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير كاظم عالوي حنتوش157522421411008026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعمر مصطفى رشيد مجيد157532121411017055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب مصطفى محمد عبد هللا157541321422001150

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد حسين محمد نصيف157552121411008104

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم مروان خالد حسين157562121422049220

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين جهاد جاسم محمد157572521424004145

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الرباط للبناتاحيائيبنين سعد ابراهيم محمد157581121422055014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية القدس للبناتاحيائيساره عادل جاسم علوان157592621422033107

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيسجاد محمود طالب جواد157602221413040042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية عبد العزيز عبد االمير عبد الحمزة157612421422047087

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحارث حامد عبيد حمد157621921411099011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا محمد جمعه157632721411014048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد قاسم عبيد حمد157642321411008068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الفكر للبناتاحيائيفاطمه سعد شاكر محمد157651521422016081

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى جمال خزعل مهدي157661221411027157

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرنين اسعد جواد حسين157671221426001068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسندس اكرم سعيد عطيوي157681021422039030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيمنار جعفر خريبط عبد هللا157691421424017050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآمنه محمد ظاهر خشان15770252042062015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيخوله جلود سليمان عواد157711921422130009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب راضي صادق راضي157722621422035060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية سكينة للبناتاحيائيكوثر سالم خوام علي157732221422016138

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد محمود محمد عبد الحميد157741821413007027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعلي محمد مدحت محمد157753121417008033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيصالح عبد علي راشد حسن157762921411019086
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الوطن للبنيناحيائيعلي عباس كريم محمود157772121411070020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيكريمة مهند حسن محمد157782121422033054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيمحمد ناظم حسن ناصر157792321417038019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية البتول للبناتاحيائييقين جمال مهدي محمد157801121422013148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد الباقر ليث كاظم مناتي157811321411006055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاديه اثير حمد حسن157821921422130030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد حمود عبيد صالح157831921411101004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ قاسم بلشان كاظم157841221422011048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر حضيري عبد عجيل157852921411017316

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائييقين فائز مولود سلمان157862621424015153

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر لفتة عمران157871421424009078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايه غسان هادي كاظم157881121422041015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سعد كطوف مطر157891121422016055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية عائشة للبناتاحيائينور عدنان كريم عبد157901121422023056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية السدة للبناتاحيائيكوثر احمد جاسم صخي157912321422034067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية المروة للبناتاحيائيشهد غزوان مدحت حسن157922121422069023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء كريم خريبط كاطع157931321422031048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمواسم فرحان هادي عبادي157942321422043170

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيايهاب خميس شاكر عباس157951921411043009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.2496.37المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه وسام مجيد عبد157961021422003103

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0496.34ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيسجى سامي حسن عبيد157971521422017035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه هادي محمد هادي157982521424014121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيغدير حيدر عبد الزهرة اسماعيل157992521422015033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيروان رائد احمد محمد سعيد158002621424013032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمناسك فائز والي جابر158011521422005118

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد عماد صبري مهدي158021421411050003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيالق كاظم جميل جبر158032321422035011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمنتظر صالح حميد محمد158042421417022034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الروابط للبناتاحيائيطيبه وليد جواد فرحان158051921422092082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيانس محمود خلف ثويني158061021411026054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية بابل للبناتاحيائيدعاء احمد عبد هللا حميد158072121422051037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيايه وضاح عالوي فرحان158081521422011023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيليث امير جواد كاظم158092321411063089

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه عائد لبيس محيل158102221424017195
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية ام عمار للبناتاحيائيامنه علي عباس جاسم158112821422027002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية عدن للبناتاحيائيفرح حسن ابراهيم خليل158121321422030056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدعاء مازن حميد عبد الرزاق158131321422014029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيرؤى عامر ياسين حسب هللا158141421422016019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه عصام مزعل نهير158152721422041155

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينرجس مهدي عبد الحسين جبر158162621424012196

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى امير خضر بلوج158172121411002148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائينور قائد حمود عبد158182221422055107

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل وليد خالد خزعل158192121422008049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيامل حسن زيدان امير158202621422017011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيباقر عامر حمزه خلف158212621411027020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الباسط اياد شاكر محمود158221021411026124

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية عكاظ للبناتاحيائييقين عامر جاسم حميدي158232721422018221

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى506.0084.33ثانوية الخضراء للبناتاحيائيايه علي عبد المجيد كله158241021422007007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى456.0076.00ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيحسن محمد حسين اديب158251221511012009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى445.0074.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف احمد سليم صالح158261021511020289

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية النجاح للبنينتطبيقيكرار يحيى عبد الكريم جاسم158271421511026064

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيمينا اسعد عزيز هادي158281021524013006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.4094.73ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحيدر ميثم صبيح هادي158291221411001034

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الغفران للبناتاحيائينبأ علي عراك عباس158301221422034010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيامين فالح عبد الكريم رعد158311021411017013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء عصام شاكر نعمه158321121422015034

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعبد هللا غسان عبد علي حسين158331121411019053

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية ام البنين للبناتاحيائيغدير محمد علي نوري رشاد158341321422011066

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل حسين عيسى158351021424013029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين احمد جاسم حمادي158361221422031039

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد شاكر حسين158371021411020092

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيانس زياد حسان عثمان158381021411026052

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية اسماء للبناتاحيائيساره طه عبد اللطيف جاسم158391121422035020

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى556.5292.75ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصالح محمود عبد الرحمن ناصر158401321411019074

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى556.4892.75ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد نوري عبد القادر خماس158411121411010080

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيموسى الكاظم صباح فتاح مبارك158422621511014086

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيشمس علي عمر علي158431821524006005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيهاجر صديق عباس مصطفى158441721522032033
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صفاء طارق عبد158451421513007002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعبد الدايم محمد عبد الدايم احمد158461621513055029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى416.0069.33اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقياحمد وليد غافل لهمود158471421515002025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى409.0068.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصعب قحطان صالح هادي158481621511001274

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد سعدون كاظم شويش158491121511017118

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيعبد هللا غيث علي عبيد158503021517041010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى393.0065.50اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبدالحليم عبد صالح158511321511001054

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي رياض شلش عبد158521621511051070

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمنتظر علي راهي حلو158531621511011125

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيعثمان مثنى حسين علي158541121515004140

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى428.0071.33اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي هادي حسن جليوي158551521411015073

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية دجلة للبناتاحيائيحور نبيل غازي هاشم158561421422014022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيديانا ماهر قيس داود158571121422014040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسن وضاح معيبد158581421513017005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا زيد حسين معتوق158591621513035017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد الحسين احمد طه158601021511026110

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيسجاد سعد عبد اللطيف عبد الرزاق158611121511015040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقياسراء حيدر جبار ابراهيم158621121522023001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية السويس للبنينتطبيقيموسى الكاظم صادق عبد زيد مظهر158631321511006090

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمصطفى امير سلمان محمود158641321511008067

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0067.67اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيبنين نجم عبد الزهره أحمد158651321522017008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيسيف علي غائب عباس158661421511001017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيزهراء عدنان عبد هللا جابر158671021522024009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي احمد داود سلمان158681021511026081

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى393.0065.50اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيحسن صباح نوري حسن158691321511008013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيحسن احمد عباس جواد158701221511005007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيايمن صبار كريم ابراهيم158711021511014030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد مهند جبر محمد158721521511007154

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيجيهان علي سلمان حبوب158731321522017011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية النهروان للبنينتطبيقياحمد عادل كامل محمد علي158741521511018004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيطي عدي حاتم محمد158751121511006076

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0073.50اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد الباقر باسم نعيم وهيب158761621511016103

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى440.0073.33اعدادية العزم المختلطةتطبيقياحمد مالك عبد النبي يونس158771621517006006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0073.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقياحمد طارق حكيم علوان158781421511017009
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى436.0072.67ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمشرق ريسان كامل عبد علي158791621513026076

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية العشار للبناتتطبيقيساره سجاد عادل عبد العباس158801621522053033

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى427.0071.17ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياشرف حامد مسافر كرم158811621513004014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحيدر كمال الدين ضياء طالب كارون158821621511068018

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0071.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن جواد هاشم خديوش158831621513071021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي نورس عبد السالم معال158841621513004111

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى419.0069.83اعدادية العزم المختلطةتطبيقيظافر سالم عبد الحر خزعل158851621517006035

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمرتضى حسن ناصر علوان158861621511019174

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33ثانوية االحرار للبنينتطبيقيعبيده عمار حبيب احمد158871121511043013

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمصطفى ظافر نوري ظاهر15888142051020066

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياسامة مؤيد حميد جواد158891421511013014

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمحمد محمود فياض محمد158901121511021032

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد باقر علي طعمه مولى158911421511011087

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد مثنى عبد اللطيف حسين158921321511012009

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء مؤيد يوسف عناد158932621422017080

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيجعفر مازن عبد هللا حطاب158941421511019023

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيعيسى كاصد نجم عبد الحسن158951221515007081

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي طالب حسن صكر158961221511028114

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيحميد جمعه حمود حمد158971121515004066

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيكرار سالم صبري عبد الزهرة158981321511008052

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور مجيد فرحان مطر158991021522013024

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسن فالح حسن كريم15900152051007020

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعباس علي ابراهيم مصطفى159011321511017032

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمنتظر كريم محيسن فياض159021521511006087

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم صبري محمد159031021511019044

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيدعاء انور عبد الستار عبد الجليل159041421522039005

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية النور للبنيناحيائيعلي حسين حامد ايدام159051221411023088

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيعلي مثنى حسن عبد هللا159061021411006039

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية غرناطة للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار فرج خلف159071921511043005

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيصادق محمد صالح مهدي159081221511027074

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد اياد حكمت عبد الغني159091421511011086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0073.83اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحيدر أحمد عباس مهدي159101521211017042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0072.17اعدادية فدك للبناتادبيندى نعيم عبد مناحي159111421222006094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0070.17اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه طه حميد رشيد159121321222017075
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحيدر قصي محمد خلف159131221211036014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد باقر عزيز محمد شكاره159141421211029077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعباس ناصر صالح مهدي159151221211038054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0068.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد عدنان سلمان عليوي159161321211008106

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33اعدادية االبرار للبنينادبيعلي وليد كريم عيدان159172621211016050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى410.0068.33ثانوية االسكندرية للبناتادبيهبه محمد حمزه علوان159182321222019026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى407.0067.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه حميد لفته مغامس159191521222015062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية الفداء للبناتادبيمريم عالء شاكر حمد159201421222033069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك حيدر صفر شريف159211521222014022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية الزهور للبناتادبيرانيه كامل عبد الحسين سلمان159221421222016020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية عدن للبناتادبينور حسين عبد هللا حسين159231321222030106

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد قاسم فنيطل جبر159241321211024055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية جرير للبناتادبيضحى قيس صبار جابر159251221222008044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيفيصل محمد حسين عباس حبيب159261421211051047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83ثانوية النيل المسائية للبنينادبيمحمد رحيم زاير ضايع159271121215007063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى401.0066.83اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الكاظم عبد الجبار159281221222009048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67ثانوية البالد للبنينادبيخالد وليد خالد بدر159291221211008024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن كريم خلف شديد159301321211017032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية العراق للبنينادبيعلي يحيى حسن حمد159311221211009167

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية الكرخ للبناتادبيايه احمد عبد هللا عبد الكريم159321021222001001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50ثانوية الرشيد للبناتادبيفاطمه صاحب جمعه حسن159331321222020024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتبارك عباس فجر علوان159342621222058014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى احمد ثاني عبود159351121211027105

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية االمال للبناتادبياسماء احمد محمد خضير159361121222011001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي عبد االمير علي حسين159372121211038012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية التقى للبناتادبيجواهر انور صباح علي159381121222012032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية ام ايمن للبناتادبيمالك حسن عوفي غافل159391421222057048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67ثانوية سومر للبناتادبيداليا عامر ناهي عيدان159401421222008020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67ثانوية المأمون للبناتادبيساره حميد مجيد محمد159411021222034009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اإلعدادية المركزية للبناتادبيايناس فراس حمزه عوده159421421222063006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد هاشم محسن حيدر159431421211017094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67ثانوية الصفاء للبنينادبيحسين عدنان عيدان فالموز159441421211046015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى393.0065.50اعدادية السويس للبنينادبيكرار رائد عبد االله عثمان159451321211006069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17ثانوية البالد للبنينادبيامير علي عبد االمير نصيف159461221211008011
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83ثانوية الرشيد للبناتادبيحوراء محمد علي محمد159471321222020007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية ام القرى للبناتادبيريام داود سالم محمد159481421222015039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية الخمائل للبناتادبينور حسين علي كاظم159491221222043113

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء جعفر صادق حسين159501421222062022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيليلى اياد بدري شاكر159511321226004023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية الخمائل للبناتادبيغدير خالد هادي عيسى159521221222043075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية القناة للبناتادبياروى ماهر عبد الصاحب عبود159531321222003001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية البسالة للبناتادبيسكينة مازن هادي محمد حسين159541321222016020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية صفية للبناتادبيبتول صباح رسن خليف159551421222011025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى رائد عبد كمر159561121211027109

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينوره صادق حميد خالوي159571221222046177

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء جاسم محمد ابراهيم159581121222046046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17ثانوية المعرفة للبناتادبيرفل عبد الكريم صادق صبري159591421222039009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية المهج للبناتادبيمنار صادق خلف علوان159601421222035093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد علي هاتف موسى159611221211039006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية بلقيس للبناتادبيريام نزار سعيد حسون159621421222062019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية العزة للبناتادبيطيبة علي حاتم حسين159631221222036039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى381.0063.50اعدادية القناة للبناتتطبيقيصفين علي قاسم نوري159641321522003019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية السيف العربي للبناتادبيمريم ناصر حمد حسن159651321222035075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17ثانوية التاخي للبناتادبيمريم خالد سعيد شمخي159661421222017030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية الفرح للبناتادبيفاطمة سامي هيال عبد الرضا159671421222053025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية النسائم المختلطةادبيعلي حسن كرمش حسن159682121217057006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيهبه عالء عبد الغني مطلك159691221222007052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيامير محمد نور الدين واراني159701421215011006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمة علي نعمه عبيد159711421522008058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية النجاة للبناتادبيزينب غالب حسن هاشم159721521222003037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى غانم احمد عاصي159731421222003100

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية اليمن للبنينادبيحسين مازن خضير احمد159741021211016020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية حطين للبناتادبيروان عبد الرحمن كشكول بدن159751421222004010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية الكرامة للبنينادبيمحمد قاسم صباح عبد159761221211017025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية العزة للبناتتطبيقيزينب عمار نجم عبد159771221522036020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية القناة للبناتتطبيقيفاطمه محمد اسعد قاسم159781321522003024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية االستقالل للبناتادبيقمر جعفر صادق جلوب159791321222006035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيأمير علي صبر سعيد159801321511013001
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي ثامر كريم مهدي159811321511003042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية السجى للبناتادبيدعاء جالل جاسب لعيبي159821121222063008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية االنتصار للبناتادبيسماح محمود عمر محمد قنديل159831321222015059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسن عادل رشيد جاسم159841321211022024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50ثانوية العزة للبناتادبيزهراء اسعد ابراهيم جاسم159851121222001016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد جبار عباس حمد159861021211017068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء احمد حسين عبد ال159871421522065021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيذو الفقار نبيل منعم احمد159881421511047022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد حيدر مهدي عبد الحسن159891221211003093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية المتنبي للبنينادبينور الدين صباح عبد هللا خلف159901021211027070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبييوسف كريم ابراهيم داود159911321211002106

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية جرير للبناتادبيزينب حسن عبد الزهره كاظم159921221222008034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيصباح حيدر صباح عبد هللا159931021213011003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد عدنان رحيم عباس159941021211016035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية ام البنين للبناتادبيفرح قصي ابراهيم عبد علي159951321222011058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية المعرفة االهلية للبناتتطبيقيشهد طالب سليم علي159961321524010006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية االخالص للبناتادبيزينه عباس فالح حسن159971121222046063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي محمد علي صالح159981421211051041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقياسراء بدر باسم احمد159991321522005003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيرضا ضياء رضا عبد160001221515007032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد هللا عباس طه شيحان160011421511015055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50إعدادية صنعاء للبنينادبيبشار عكلة مريسن مطير160021421211024008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمينا عبد هللا فاضل حسن160031121522014058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي ناظم عباس عبد160042321211001047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقياركان عامر حيدر محمود160051321511022013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية الفوز للبناتتطبيقيدنيا قاسم موزان برغش160061221522013010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية االمال للبناتادبيرسل ستار راشد محمود160071121222011034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح علي160082621424015076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ فالح حسن محمد160091321422014103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمهدي علي محمد عبد الساده160102321411002245

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم خالد رسن محمد160112321422044131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب علي برهان عبد الحسين160121821424007029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنار قصي خليل ابراهيم160132621422018180

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد صادق فهد شريمط160141921411029031
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي احمد عباس جاسم160152421411010076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب قيس عباس فرحان160161321422014053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيأياد ثجيل عبيد عتيل160172621411023002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيرسول حسين درب فارس160182121411009085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين سامي كمر رشيد160192121411007032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيازهر حسن تركي عشعش160202921411023009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية المجد للبنيناحيائيسجاد حامد محيسن عبيد160212321411065022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية النور للبناتاحيائيابرار عبد الحكيم بادي هداد160222221422042006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرؤى جمال حامد عبد االمير160231321422002046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعمر قيس شياع هاشم160241121411034065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية اليقظة للبنيناحيائيزين العابدين محمد محبس مطلق160251421411027047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائييوسف خالد جابر عبيد160262621415006064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى محمود طالب محمود160272721422033334

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد طه ياسين جبارة160282121411060012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي مشتاق قيس محمد160292321411005093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسجاد خالد قاسم عويجل160302221413021027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرزين علي عبد هللا كريم160311521422014091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيحسين محمد عبد الهادي عباس160322121417072005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيعباس لطيف حسين علي160331021415006040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الربيع للبناتاحيائيختام حيدر عبد علي شراد160342321422022081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيزيد عباس محمد عبد الساده160352321411002083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيشهد ثجيل صبر كاظم160361521422003090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد العزيز حمدان ابراهيم160371021411020089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الجبل للبنيناحيائيقاسم فارس خضير حسون160382121411035026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب عامر حساني عباس160391821424007027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد الباقر عزيز مزهر160402621411002104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعداية المعراج للبناتاحيائينبأ حمزه طلفاح سالم160411021422031099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمسلم حسين شاكر حمود160422621411014172

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيحمزه علي حسين عبد الحميد160431821413007020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حمزه شهيب160442421424014032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية االنامل للبناتاحيائيمنال مظهر حسن علي160452121422091011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب سعد جالل محمد160462721422040067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين مكي دويج عبيد160472621411012049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينبأ رقيب عبد الحميد عيد160481921424006042
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد عباس160492121422076020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0495.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر حيدر سعدون مهدي160502521413031690

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمريم محمد قاسم خليل160511821424007050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد نعيم علوان عنيد160522221411034356

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين جبر حمدان160532621424007175

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الحفرية للبناتاحيائيآمنه احمد وهيب خضر160542621422020001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية النهروان للبنيناحيائيمنتظر عباس جابر لفته160551521411018061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية عفك للبنيناحيائيطه حسن عبد الكاظم طه160562421411006042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية القوارير للبناتاحيائينور صباح عزيز نايف160572721422015168

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد ثامر شاكر هادي160582321415002253

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية ابن المعتز المختلطةاحيائيعبد هللا حرج خابور ياسين160591921417005002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيصادق ناذر شاحوذ عبد الكريم160601921411015033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعادل جليل جفيل حسون160612621411010086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية المجد المختلطةاحيائيفراس احمد هدم صالح160621021417006002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن عزيز عباس حسون160632621411001029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الحق المبين للبناتاحيائينور الهدى نجيب مياح عبيد160641221422050121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعالء احمد عبد هللا حميد160652121411007087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الصادق المختلطةاحيائيبشير محمد صيهود فدعوس160662421417015002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم حسين جراد160671121411024026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد غالي محمد رضا رحيم160682521413017003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي كاظم جواد كاظم160692621411012119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس علي فيصل مهذول160702621411001085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الشفق للبناتاحيائياسراء مرضي فتيخان عبد هللا160711921422106003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية المكاسب للبنيناحيائيعبد هللا حسين جاسم عليوي160722721411001028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه فراس شاكر عباس160732521422040241

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الهدى للبناتاحيائيهند صادق ابراهيم شيرك هللا160741521422007207

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية اليرموك للبنيناحيائيياسين فائز حسن جاسم160751821411108024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية عائشة للبناتاحيائيوالء علي طعمه شمخي160761421422010227

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء محمد كامل جواد160772421422013125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين فراس مخلف جاسم160782621413001020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمهيمن عبد هللا عبد اللطيف حميد160792121411049151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية النور للبناتاحيائيايات عطيه كاظم عباس160802421422005011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية السجاد للبنيناحيائيخضر يوسف حمزه عبيد160812321411027028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحارث مثنى عبد الكريم جسام160821021411026067
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيسيف مكي عبد الرضا دفار160832221413036027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحيدر محسن شعالن عطيه160842321415002103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر سعدون مجيد خلف160851921411007080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائياكرم واثق موسى هاشم160861521411001008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الزهره علوان160872321411070074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين وليد عليوي عبود160882921411017092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشيماء ثامر ضيدان محمد160891121422060042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى عبد الرضا حميد عزيز160902221422016163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد فراس مهدي طاهر160912421411024052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى منعم متعب عواد160921821411019090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد احمد عباس عبد160932621411001139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الراية المختلطةاحيائيفاطمه رشيد حميد مجيد160942121427002010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي عادل بدير علوش160952421411004119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم جواد كاظم خضير160961221422017142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية السدة للبنيناحيائيمنتظر حاكم كريم عبد الحمزة160972321411016101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي ميثاق علي عكله160982421413018097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي فاضل شالل حسن160992321411009101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمه عمار بدر صادق161001121422061038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعصام عماد احيمد ضاحي161012621411014110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد عطيه مخيلف ساجت161022221413023185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر علي لفي161032221413006151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمؤمل عبد الرسول محسن صالح161041221411013045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور عبد الستار عواد حسن161052121422057171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمنتظر سلمان درويش حسن161062121411049150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية انتظار مجيد فليفل للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد النبي جاسم161072321422063031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيآيات يوسف خالص حسن161082621422037011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية الرمانة للبنيناحيائيحمزه سالم خليفه علي161091921411112029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.2494.87ثانوية المتميزيناحيائيحسين احمد جاسم محمود161102421411041028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83الخارجيوناحيائييوسف محمد عباس جاسم161111421418001367

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائينور الهدى حافظ موسى سبيل161122321422047130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية النيل للبنيناحيائيعلي عباس عمران كاظم161132321411029083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول تحسين عبد هللا داخل161142221424010037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين جواد كاظم عبد الرضا161151421411027020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرسل محمد حميد عمران161161421422044058
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينوره صباح سالم ورور161172121422010172

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد حسين علي اسماعيل161182121411009245

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حسين مطشر عيدان161192721411032121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاتن حسن يوسف حمودي161201921422061051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية القوارير للبناتاحيائياسراء صالح حسن كاظم161212721422015003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين قحطان مالك كاظم161222421411048099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب مهدي سلمان محمد161232321422002084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم عبيد بردان161242321411001084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعباس مكي علي محمود161252621415004028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية العزيزية للبنيناحيائيرسول احمد علي فرحان161262621411014078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي احمد صاده كاظم161272321417007102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيايهاب عمار ابراهيم وهيب161281921417037006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنيناحيائيمسلم كريم جمعه تريجي161292621415005018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب راهي عكش جلول161302421424014046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسنين ناصر حسين جديع161312721411026047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الصقور للبناتاحيائياية مظفر سعدي عبد161321821422046004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رضا محمود رحيم ثجيل161332421411036200

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفاطمة الكبرى عبد الحسن جبر ضيف161341421422056083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين خليل صالح عناد161352621422013028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية عنه للبنيناحيائياسماعيل صالح يعقوب يوسف161361921411021009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتفى كريم منلون عكموش161371321422017041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه محمود عمران حسين161381421422032069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيعبد الحميد سالم غربي علي161391921411112053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية البحيرة للبناتاحيائيابرار يوسف عيسى عرب161402121422031001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الرمانة للبنيناحيائيحميد صكار فرحان خليفه161411921411112030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايه حسن حسين حميد161422121422057024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الزمر للبناتاحيائينور رشيد سلمان خميس161432121422036089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين صباح موسى محمد161441521422011035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية البخاري للبنيناحيائياسامه سعدي عويد محمد161451921411101014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.7694.63ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين محمد جايش مالك161462421411041053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.4494.57ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين ناجي عبد الكاظم طشار161472421411049009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحوراء رائد صادق طالب161482621422004034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء صالح حسن عيسى161492321422046019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين سعد دهله سوادي161502621413001015
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين محمد ماجد توفيق161512221411046019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمرتضى شمران شاتي ثجيل161522621411043106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي عبد الرسول صالل ساجت161532221411027106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيايفان عباس حسين كاظم161542621422021009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمنتظر حاتم حسين عيدان161552621411009194

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية النخيل المختلطةاحيائيسيف سعد عباس صالح161562321417039022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح قصاب شرهان161572621424004113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيدعاء سرحان عبداالمير كزار161582221427022007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيكاظم كريم جاسم خلف161592321411063081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسجاد سالم حسن علي161602121411049045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية ثابت بن قرة للبنيناحيائيمازن صباح غازي سادر161612121411031032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمها راضي محمد حمزة161622621427015012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسين خليل عبد الحسن هادي161632721411044036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيعلي نصير عبد االله راشد161642321411063074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جمال بدري161651821413007032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية ايالف للبناتاحيائيميس عدي داخل كاظم161661421422038085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيابتهال اديب سلمان عبد الحسين161671421424032001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمود حسين161681421411040096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبدالعزيز عبدالباسط تركي اسود161691921411101064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمهدي علي جعفر شكر161702121411046039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة جالل واحد عبد161711321422002112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيشهد علي عوده عبود161721521422011151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية النضال للبنيناحيائيكمال حسين علي طريطر161732421411009048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد عامر اسماعيل مزيد161741221411040103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء اسماعيل ابراهيم عبد الكريم161752121422008060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد صالح مهنه161762221413006188

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيامنه شاكر يحيى جعفر161771921427037004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي عبد الواحد ورور161782621424010047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيذكرى عبد سعيد دهيلي161792621424015047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينبا محمد غالب عامر161801521422019017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفدك عباس ضيول مومن161812221424044062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي محمد علي محمود161822121411014114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعبير أكرم خليل نشمي161832721422035223

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتغريد محمد عبيد شهاد161842421422006043
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر نصير سامي سلمان161852321411005047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين عباس161861521422006176

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسرى حاتم تركي محمد161871121422016037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيوالء صالح عبد حسن161882521424014380

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية ام البنين للبناتاحيائيولدان وليد صباح علي161891321422011105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33الخارجيوناحيائيسالم حسن كريم ضمان161902421418001176

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعذراء يسر ثعبان نايف161912421422023111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية ام البنين االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد سلمان جابر161922621424005006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعلي اعتقاد عبد هللا خربيط161932421417004019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا توفيق عبود عطيه161942521413013170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحسن شاكر مكي حمزة161952221411035140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية االيالف للبنيناحيائيعلي احمد عالوي صالح161961921411102024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيقيس اسماعيل عبد سعود161971921411040059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيكسار زياد حمد زيدان161981921411092063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الدغارة للبنيناحيائيطارق حمودي كاظم عباس161992421411003067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الرمانة للبنيناحيائيصباح كامل جلعوط جاسم162001921411112046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء نعمه نده حمزه162012321422018078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي وليد كريم محمد162022421411036226

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار مجبل نايف حسون162032521413013235

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيرايات سوادي محمد مهاوش162041921422107015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد خالد جاسم عباس162052321411027079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيعلياء سعد بديوي ساهي162062621422037072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه محسن برهان سعد162072521422021125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد قائد حاكم بدر162082921411016007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيشاهزنان عمار ياسر مطلك162091421422068068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد العزيز تقي عزيز صالح162101421411016083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيايات صدام عبد هللا يحيى162112121424004002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الرشد للبناتاحيائيسرى احمد عبد فاضل162121321422033038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.7294.12ثانوية المتميزاتاحيائيمريم نصير فالح مهيدي162132521422013085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.3294.05ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة سعد شاكر حسن162141521422017043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك عالء الدين مجهول كاظم162152421427020014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية المجمع المسائية للبنيناحيائياحمد ماجد ابراهيم لطيف162161921415027086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية الروابي للبناتاحيائيسميه وسام صادق طه162172121422056054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآمنة فاضل عبيس محمد162182321422027001
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية سد حديثة للبناتاحيائياسراء سعيد عبد الحميد حسن162191921422041001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر احمد حجي احمد162202121411005099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدي نعيم حميدي162212521413017104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن محسن سالم162221621426001037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد هادي كاظم كاطع162231421411041094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايه مخلص احمد عبد الرزاق162241921422109017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيمروه خالد ابراهيم احمد162251921422012166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعبد هللا ستار جواد عباس16226212041063045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية القطيف للبنيناحيائيحسين زعالن عباس عبد هللا162272621411041004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية االنوار للبناتاحيائيزمن طه اسماعيل رشيد162281221422023023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيليث عباس حسين جداح162292621411003174

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعصام مجيد مخرب كمندور162302221413027032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سهل رهيف عكال162312221413023081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيشذى صالح ابراهيم عطيه162322521424024024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد هادي موحان كشمر162332621411003013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه جابر ترف رزاق162342621422018152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء جواد عبد المعبود كاظم162351121422042038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية النعيم للبنيناحيائيسجاد موحان خماط حنبك162362621411008020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائياحمد محي علوان مرهون162371321417001001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيهبة وعد عزيز حمرين162382021424012052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين سايج عبيد مروان162392321411005029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد فاهم عبد الحمزه مطني162402321411013028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزينة زاهد خلف عبد هللا162411921422014048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الحمزة للبنيناحيائيزين العابدين علي حسن عبد الرزاق162422621411003079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية النجدين للبنيناحيائيمقتدى شمال عبد الحسين فنيوي162432421411033130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيياسين نجم حافظ فاضل162441421411010051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد مؤيد حيدر طاهر162451821411033066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيديار محمد علي حسين162462121427034003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسن جميل مرشد مريز162472321411009024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالء لطيف مسير162481521422014226

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الزهراء محمد برهان محمد162491321422040218

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن صباح حسين علي162502521413031124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزينه محمد سامي طه162511021422025033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية دجلة للبنيناحيائيعباس عزيز اسكندر فجر162522621411020039
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيمصطفى جاسم مجيد خضر162531821417072050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر علي162541221411023140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي حازم كاظم علي162551221411029031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي شهاب جاسم سلمان162561321411002054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحيدر منير مشير جاسم162572421411003051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرواء صباح عباس ناصر162582421424014025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية المحمرة للبناتاحيائينور ابراهيم خليل ابراهيم162591721422023118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيسراج الدين مسلم مناح ظاهر162602621411038030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبا سمير العيبي اشخير162611521422014289

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية سكينة للبناتاحيائيطيبه عمار غازي عباس162622421422003139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيقيصر عادل محسن حسن162632221413013137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد الكريم قاسم محمد علي162642121411076046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيحنين حسين علي سلوم162651121422050012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية مؤتة للبناتاحيائيمريم محمد عبد الرضا زغير162661121422050028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيمالك حسن مهدي رضا162672421424017083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينور بشير محمد حسين162681321422017158

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الزهره عبد هللا162692321411005139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيصفا محمد كاظم محمد162702121424005010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمقتدى حرجان شنشول ياقوت162712521413033162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية االمين للبنيناحيائييحيى ناهض عباس محمد162721021411018029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيطيبه عمار عبد هللا حسن162732121422055096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى عبد النبي موشل ساير162742421422028218

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الفكر للبناتاحيائيخديجه غثيث ناطور جالب162751521422016024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد سعيد كاظم حسين162761021411022009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد باقر رياض منشد شامخ162771521411019021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد المهدي سعد يحيى خضير162782321411020303

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب رسول علي ذياب162791121422042050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعبير جمال عبد مطارد162801921424010100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي نزار عبد الرضا داود162811421411021069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفاتن فاضل عبد الحسين مناوش162821521422013051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي حسين عيدان162832221413013180

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه رشيد معن سلطان162841321422001217

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتبارك سعد احمد محمد162851021422012006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب حسين عبد القادر حسين162861321422014049
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمآب ناظم جواد رشيد162871221422035046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائيكرار سعد موحي كاظم162881021411008041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية اجيال المستقبل للبنيناحيائيحيدر سعود عفن حسين162891921411107007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية ذي قار للبنيناحيائيليث ابراهيم سودي محمد162902321411070055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعبد الرضا ميثاق جبار ناجي162912521413031314

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيوصال طالب جراد اكزار162922321427035016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائييوسف علي حسين عبد162932621411054065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحيدر علي سلمان جهلول162942621411017031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزينب هيثم تركي مصبح162952621424010038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعمر جبار محيسن ضيدان162961921411083018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية ابن سينا للبنيناحيائياثير محمد عبد نعمه162972321411025001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية غزة للبناتاحيائيزينه حسين خضير هاشم162982721422034088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهبه هللا سامي ناصر طاهر162991521422019021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآمنيه حازم محمد كامل163001321422014003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيسحر حمدان شهاب حمد163011921422107025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ محمد نور الدين يوسف محمد163022121422009193

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائياحمد عايد هاشم عبد نوح163032321411012007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى عبد المنعم سلمان مدلول163041021424004037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد الفاتح قاسم سعيد مجيد163051121411015086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية العزيزية للبناتاحيائيمنار فالح ناصر صبر163062621422039054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينه سالم جاسم نجم163071421422062079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيزين العابدين جبار محيبس زعيل163082621411001061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية المسعودي للبناتاحيائيساره سعيد حداوي عبود163092321422020057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الدور للبناتاحيائيبسمه شاذل فتحي محسن163101821422005013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيزهراء فالح شناوه عليوي163112721422008066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمروه عمر حمودي فتحي163121021422009075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد سامي حسن عمران163132721411034006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه احسان عطيه عياش163142421422047200

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية المسيب للبناتاحيائيامواج غالب ناصر نطاح163152321422041012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية تلعفر للبناتاحيائياريج ايمن مصطفى عباس163161721422032013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسن هندي شحيل163172221413036058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي جالل جنام عباس163182221413023125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمنتظر عواد علي حسين163192221413031056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيسيف اكرم محسن كرم163202721411033077
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد ليث علوان ناصر163212221411034033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيايسر غني عداي سيد163221521411001011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيغدير خضر عباس جاسم163231421422040048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر سليم جبير عطيه163242421411034023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمؤمل خليل ابراهيم احمد163252421411013119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيبسام حيدر عبد المنعم محمد163262321411020049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الروافد للبناتاحيائيسراء مناف محمد طه163271921422062044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسن هويدي عزيز نعيس163282421413005008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي لفته عامر كباني163291421411047039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيفاطمه خميس مخلف خلف163301921422026066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد زامل غانم حسوني163311321422001181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايثار اياد جاسم محيسن163322221422039057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حبيب كاظم مهدي163332221424045144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيغازي محسن محمد حمري163341721411038022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد كامل حمادة محمد163351821411032016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد مردان عبد الحسن كشيش163362421411009051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية بلدروز للبنيناحيائيانور كاظم سليمان حميد163372121411007018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية العالمة الكليني للبنيناحيائيحسين عثمان محمد ابراهيم163382321411063023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.8492.97الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياحمد عباس حسين حسن163391121411038003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.4092.90ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمجتبى جعفر كاظم عبد علي163401221411001066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسن خالد عربي مراد163412221413031011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى اسعد فيصل جميل163422521411012295

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيجعفر عزيز عواد اعيور163431521415001044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء حسين فاخر حسن163441321422033020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب مازن عبد الكاظم مجبل163451321422040121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبراء عبد االمير كاظم متعب163462421422030019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية االصالح للبنيناحيائياحمد رافد لطيف مزعل163472221411016001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية النصر للبناتاحيائيبان عبد الجليل سعد خنجر163481221422031033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الناصرية للبنيناحيائيالحسن عبد الباقي جار هللا محمد163492221411002016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيغسق عبد الرزاق حميد رشيد163502721422015119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمنار احمد عبد خضير163511321426001076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الطف المختلطةاحيائيسجاد امير حسن بردان163522221417060028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمريم سمير هاشم لطيف163531221422021067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين اياد عدنان كاظم163542321422062022
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى عامر جواد محمد حسين163552521411005163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مجيد هويدي حيدر163562221413012141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية النقاء للبناتاحيائيحوراء حيدر حسين ناصر163572721422051009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية خانقين للبنيناحيائيحيدر علي عدنان محمد163582121411011036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عبد ذياب حسن163592321422043068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي حسين محمود احمد163601421411039094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياحمد ادريس حسين مال صالح163613221411004007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي هادي عواد مشتت163622221411021168

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية النهضة للبنيناحيائيمنتظر نعيم كاظم نصار163632221411045060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا نصير جواد محمد163642721411034123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه علي سعدي عبد الرضا163651221422026024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشغف موفق محمد يونس خضر163661321422002091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغدير محمد خميس هاشم163671521422014210

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيطيبة عمار جبار معله163681421426001076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين سلمان داود علوان163692221411002033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد درب ساري163702321411027044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية سومر للبنيناحيائيسيف محمد دليمي راشد163712421411004085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية عدن للبناتاحيائياسراء صدام مزهر ساجت163721321422030007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيباقر قاسم حبيب حمزه163732321411001007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيضحى طالب حيدر احمد163741521422014193

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.2092.53ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيطيبه عبد هللا صالح فاضل163751321422039171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي عبد الزهرة نعناع حميدي163762221411016036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين خضر شريف رزاق163772221411062052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمسلم هالل عبد زماط163782221413023204

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعلي ابراهيم سعيد عبيد163792321417037015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية عدن للبنيناحيائيعيسى عالء مجيد أحمد163802021411055061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا غسان صالح ابراهيم163812121411005075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيضحى عماد عبد الواحد محمد علي163821321422014063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية كوثى للبناتاحيائيعذراء علي عبيس طراد163832321422073124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيامير حمود هاني محمد163842221417060006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه ياسين طه عباس163851321422040179

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيابرار شاكر عبد الرسول رضا163861221424006002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرقيه اركان شنيخر شغاتي163871421422065110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية االعتماد للبناتاحيائيبتول رشيد محيسن جودة163881421422067007
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية اليرموك للبنيناحيائيمنتظر حيدر قاسم فاضل163891821411108022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيعفاف االء جواد محمد علي163901221424001016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء عبدالحميد عوده ماهي163912321422072124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين مهدي محمود حسن163921021411026093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمصطفى ياسر مسلم داود163931821411115156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهدى زهير لفته سندال163941521422008214

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير نعيم مزهر بداي163951521422006156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الفردوس للبناتاحيائيشيماء ربيع مراد حميد163961021422008072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية عدن للبنيناحيائيخطاب علي حكيم عالوي163972021411055027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية التعاون للبناتاحيائياسيل علي رحيم عبد163981121422040006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية االنفال للبناتاحيائيهاجر جميل ابراهيم علي رضا163991021422019138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم فراس عبد الحسن جاسم164001421422015116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية زينب للبناتاحيائيساره عبد االمير نعيم صالح164011421422043157

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.9292.49ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه اسماعيل مصطفى خماس164021321422043093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.8892.48الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيهشام عباس حسن مرعي164031021411028111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيفراس سليم خرنوب دروش164042621411054043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياسماء عباس عبد النبي فالح164051621424051003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية المربد للبنيناحيائيعلي صباح جاسم محمد164061921411056041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمختار خضير محمد عبد هللا164072521411010223

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الفهود للبنيناحيائيحسين مشتاق محمد حبيب164082221411042034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمرتضى كريم محمد رضا164092421411028075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحمزه حيدر عبد الحمزه خميس164102421411005041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيزياد خليفه خلف علي164111921415020013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حسام اسماعيل راضي164122321411012080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود عبد حمود164131921424010036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية النساف المسائية للبنيناحيائيسلمان محمد ابراهيم علي164141921415024006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيامنه بشير طالب حسن164152521424026003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي االكبر عماد عامر فلفل164162221411017099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية المأذن المسائية للبناتاحيائيرسل سعد خليل حرج164171921426001304

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد حسن مهدي هادي164182321411020008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء حازم محمد لطيف164191221422026103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياسيا صبر خيون حسين164202221424020003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية الضفاف للبناتاحيائيداليا صدام كاظم سدران164211421422024031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر علي حسين حمزه164222321411020388
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي خالد محمد ارحيمة164231421411039099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد وليد احمد ايوب164241721411070030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم خضير جياد164252321411009135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسمر غسان رشيد مجيد164261121422016041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائييسرى نبيل مصعب بسيم164271421424032017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيايمن رشيد مجيد كاظم164282221413023021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمسلم غريب حمد غنام164292521411015061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياسراء حسين غالي بادي164301221422019003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الراية للبنيناحيائيساير عايد حمد علي164311721411025033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائييعقوب يوسف حمد عيفان164321921411099046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية المكوك للبنيناحيائيياسر نزهان خلف عبد هللا164331721411051048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي احمد عباس حسن164342321411014093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمؤمل اياد اسماعيل كباش164351521411011132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين رضا عبد الرضا164361221422029025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي عبد االمير نعمة رغيف164371421411039110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه جواد كاظم فنيطل164381521422006138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمة نجم عبد زيد عبد هللا164392721422035243

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الزقورة للبناتاحيائيعائشه سعيد يوسف ضيف164401121422065013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد عامر عواد مخلف164411121411004006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى حاجم مطر عفان164422521413013310

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد علي كاطع عبيد164431521411010067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد هللا طالب اسماعيل حماد164441921411056037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس ابراهيم كسار كنين164452521413017059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى حاجم مطر عفان164462521413013323

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية النهروان للبنيناحيائيعلي محمد محسن عفي164471521411018037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد خالد رشيد علي164481021411013120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايات حسين فرمان حسن164491521422014020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسجاد عدنان حسون بندر164501421411017030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل مهدي164511321422002070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17المختلطة (ع)ثانوية زين العابدين احيائينعمة كريم نعمة حسن164522221417064023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.6492.11ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد العزيز حمادي طه حمادي164531321411019097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر شكر اسماعيل عبد هللا164542121411009202

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد ماجد خلف حسن164552021411021016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنين رضوان عبد الرزاق زيدان164561721426002132
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائينور الهدى محمد حبيب رسول164571021422038118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية هيت للبناتاحيائيزينب احمد يوسف صالح164581921422060047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية قرطبة للبناتاحيائيضحى صباح حسن مجيد164592321422050054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الخمائل للبناتاحيائيورود جمال عباس فرحان164601921422014110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعمر محمد طعمة نصيف164611021411003015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم فليح حسن164622221424017106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسارة محمد عزت قدوري164632121422003060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيصابرين محمد فنغص ذفره164642221424049050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيختام وليد عبد الحسين معيدي164651421422029010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمرتضى عباس غريب حمزه164661421411029048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمهدي حامد صالح سليمان164672721411029155

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعادل عمار هليل غثيث164681721411013031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية االمال للبناتاحيائيمريم خالد محيسن علي164691121422011120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيبراء جبار عبد الكاظم عبد هللا164701121422046017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية السماوة للبنيناحيائيعقيل لطيف مسير ناصر164712921411017162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفاطمه احمد عبيد جاسم164721121422042071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية االمالي للبناتاحيائيايه حميد حمد عصفور164731921422075010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيحسين حسن فليح حسن164742221415002013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الفرح للبناتاحيائيبنين محمد زبالة عزيز164751421422053007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن محسن هاشم رسن164761421411005047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيمنهى كامل جبر سعدون164771521422015116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية االنفال للبناتاحيائيزهراء محسن دبيس نايف164781021422019060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينبأ عباس عبد االمير شحاذه164792621424010053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسنار كوثر سعدي محمود164802621424004097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهند ياسين عبيد فياض164812321422039238

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية التقى للبناتاحيائيرند علي ناصر حسين164821121422012044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية البسالة للبناتاحيائيحوراء علي حسين محمد164831321422016022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الحكمة للبناتاحيائيبيداء احمد فوزي مرزوك164841021422025010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيمحمد ماجد عطيوي عودة164851921411009217

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد صالح حسين علي164862421411024049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب عمران ولع حسن164872221424028120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية كربالء للبنيناحيائياسحاق صبار علوان حسين164882221411034041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء قاسم فاضل قاسم164891121422040065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسين احمد غضبان منصور164901521411006026
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67الخارجياتاحيائيراوند سعد مجيد حاجم164911421428050130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية مهد للبنيناحيائيذنون يونس محمود احمد164921721411094019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء ماجد محسن جاسم164932621422039032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية البطولة للبناتاحيائيهاجر خليل عباس خضير164941021422028122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسين علي عبد عون داشي164951821411115050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الحي للبناتاحيائييقين سليم تركي خليف164962621422036148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صالح سيف فيصل164972921411020300

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيرسول ماجد كاطع هارف164981521411011063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيكرار باسم سبتي منصور164991521411006092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيسجى صادق عبود حسن165001521422015077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية العدل للبنيناحيائيبراق محمد ذياب مخلف165011921411018003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيامير سلمان وحيد غانم165022521413025006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيسيف عبد الحسين عبد زيد هاتف165032321411031033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الفوز للبناتاحيائينوره محمد ابراهيم فرحان165041221422013111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الرياحين للبناتاحيائيبتول قاسم فاضل وساك165051221422039009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية المهج للبناتاحيائينورس فؤاد رسن حسن165061421422035068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسرى احمد مزهر كاظم165071321422017097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمهند فواز شافي عبادي165082521413024116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الثوار للبنيناحيائيمصطفى جعفر عبد هللا حسين165091121411012055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الضفاف للبناتاحيائيسهاد امان غني كريم165101421422024061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمود عبد هللا محسن عالوي165112321411002217

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياسامه عبد الستار محمود جاسم165121921411011013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمريم خالد عبد الهادي جاسور165132421422025162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الرسالة للبناتاحيائيكوثر محمد سليم علي165141021422033142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمة قيس كاظم رضيوا165151421422041142

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيبرير علي سعيد عبيد165162321417037002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه رائد ناجي محمد165172521424018042

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمنتظر منهال محمد حسن عبد الكريم165181021411019130

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الشروق للبنيناحيائيمقتدى منتصر عبد محمد صالح165191221411029058

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيمحمد الصدر علي حليم نعمه165201121411013032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيريام علي سعدي احمد165212621424012080

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي مذري حسين عبود165221321411008088

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية القدس للبنيناحيائيمصطفى محمد شاكر محمود165231021411014091

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.8090.47الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيسراج الدين عادل ناصر زمام165241121411038019
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين عالءالدين عارف عبد الرسول165251221411027043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمة علي هالل عباس165261121422006137

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي صدام حسين خشان165272321411010078

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية ذي قار للبناتاحيائيرانيه ماهر عبد الحميد حسن165281821422068015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية االنتصار للبناتاحيائيغدير بشير حسين ناصر165291321422015080

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية تطوان للبنيناحيائييوسف سعد عيدان جاسم165301121411017163

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمرتضى رياض مزعل زاير165311421411016152

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد التقي محمد دهام مطوي165322721411026150

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمحمد فالح جودة المي165331421415002036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعمار عبد الرحمن كريم مولود165342121411021044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الحسين صالح165352221413023211

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيتقى مروان جليل ابراهيم165361421422037011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيفاطمه شعالن مظلوم كاطع165371121427005004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية حماة للبناتاحيائيحياة حسان جواد كاظم165381121422025056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيآيات منصور مريع علوان165392621424010003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الزهراء للبناتاحيائيندى علي صادق باقر165401321422021058

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عقيل كاظم هيجل165411321422040097

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيسكينة كريم حسين شفيه165421121426003021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينرجس عادل شلهم كاظم165431521422014296

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء نصيف حسن نصيف165441221422026120

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكاظم محمد165451321422025039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيايمان رضا عبد الكاظم عباس165462621422049008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية الطيبات للبناتاحيائيتماره عمار خضير لفته165472221422065021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيحوراء عماد شيال حسن165482621422014010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيحنين احمد علي سلوم165491421426005011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمالك احمد فاخر صالح165501521422005115

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية الفداء للبناتاحيائياسراء مالك عباس مطلب165511421422033007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيطيف عناد عبد العزيز هاشم165521221426001038

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيبنين غسان تايه عبود165531021422045012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء عقيل حسن حميو165542321422066027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحنين صالح هادي كاظم165552321424003047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل علي حسين165562321422041157

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17الخارجياتاحيائيمروه حسين ضاري سبع165571421428050335

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيوالء محمد احمد عويد165582621422031142
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيدينا بشار اسماعيل ابراهيم165592321422032022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00ثانوية االعتماد للبناتاحيائيمالك وليد خالد شجاع165601421422067060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب حاتم كريم سلومي165612121422011048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00ثانوية االفكار للبناتاحيائيمرام فراس جاسم عواد165621321422042014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه فالح محمد جبر165631421422009125

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83ثانوية المشاهده للبناتاحيائيياسه كاظم محمد ثلج165641221422001047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83اعدادية هند للبناتاحيائيتبارك حامد هادي هندي165651121422020014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيهبة محمد رحيم مطلك165662321422076058

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيرؤى قاسم مهدي عباس165672721422012024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيدنيا طه فالح حسن165681321426001078

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67اعدادية القائم للبناتاحيائيزهراء عبيد حمود غريب165691921422010096

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب جمعه مطر كاطع165702321422002073

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيختام رحيم كلش يوسف165711021422006006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0085.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيحوراء علي سالم عبد الكاظم165721221422009020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0085.33ثانوية االمال للبناتاحيائيرنا ناجي عبد هللا عبد علي165731421422041060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0085.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيضحى رياض جاسم عبيد165741821422071079

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.6885.28ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمريم عماد صاحب خداداد165751321426001074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينبأ عبدالكريم جبار منسي165762321424005045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0085.00اعدادية عشتار للبناتاحيائياطياف كريم محمد حسن165772321422049009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0084.83ثانوية الوفاق للبناتاحيائييسرى قحطان عدنان نكه165781221422022031

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0084.83اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمة سالم اموري عبود165792721422054207

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0084.83اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عمر صابر سليم165801021422035055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد متعب165812321422007045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيرسل كامل حسين حمود165821421424012003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيشهد وسيم محمد لفته165831321426003056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد العزيز بشار احمد محمد165841121411015052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية القدس للبناتاحيائينبأ هاشم خضير عباس165852121422021083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمهند جمعه جليل ابو الماش165861421411006110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمريم فراس علي اصغر عبد الحميد165871821424007049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيريام فاضل عبد العباس حسين165881421422044067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيساره حامد اسماعيل عبد الحسين165891121424014022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمصطفى سعد كربط سالم165901421411006103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية البتول للبناتاحيائيطيبه بشير محمود عبود165911121422013087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية القناة للبناتاحيائيبنين منير ناصر حسين165921321422003012
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينه معز كاظم محمد165932321422039134

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيموسى الكاظم حسين جاسم مزيد165941421411007108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء عادل محمد احمد165951221422025016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية البخاري للبنيناحيائيوائل خالد حميد شاكر165961921411101138

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبيد جعفر165972321422040044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عباس عطيه حوشي165981521422006113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه محمد حميد عمران165991421422044024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم سعد محمود محمد166001121422016065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائييمامه صباح نوري جاسم166011221422005037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الهدى للبناتاحيائياية ليث سعيد محمد166021221422025022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه عباس جاسم محمد166031021422035039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد هللا جمال عبد هللا محمد166042321411001037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيزينب جبار مجلي اليج166052121427048008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الفاروق للبناتاحيائيداليا حسام صداع حمد166061021422037018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائينور علي مهدي حسن166071821427077031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين ياسين عزيز جاسم166081221411007046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا اكرم لطيف محمود166091221411028078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد اسماعيل عبد الحسين166101121424014014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيجبار ستار جبار محمد166111921411070014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية سومر للبناتاحيائيشهد رائد محمد فاضل166121421422008083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية ام القرى للبناتاحيائيساره سعد محمود سمير166131421422015071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد حسين علي166141221424001025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي عبد االمير فاضل حسون166152721411031083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائييوسف علي عبد هللا عبيد166161321413016015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد داخل خلف كاظم166172121411007114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن حبيب166182321411020374

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمصطفى الطيف محمود علوان166191821413007055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيفاطمه نزار عباس حميد166201121427007009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية بلدروز للبنيناحيائيأنمار قحطان عدنان رميض166212121411007001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيبالل دريد خليل عبد الرضا166221321411003021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم مهدي عبد الحسين166231221424001023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية االمال للبناتاحيائياية صالح حسن كاظم166241121422011015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية حماة للبناتاحيائينجاة خضير محمد رمح166251121422025168

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك مطلب شالل عقرة166261121422027013
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسرى احمد بدر محمود166271321422024062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية هند للبناتاحيائيمريم عدنان محمد ولي166281121422020057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد قحطان عبد هللا سمير166292321411030049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم مجبل عبد احمد166301221422025114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية التعاون للبناتاحيائياسراء حسن علي عباس166311121422040001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد علي تحسين حاتم محمد166321221411022055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية عشتار للبناتاحيائيسرور نصيف جاسم حمد166331121422027035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الرمادي للبناتاحيائيمريم عباس مخلف شرموص166341921422028039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الخضراء للبناتاحيائيتبارك مروان غسان داود166351021422007008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الزهور للبناتاحيائينور الهدى حسام حسين علي166362121422024038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية المشاهده للبناتاحيائيمي مازن محمد جسام166371221422001037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيحسنين غازي صالح مهدي166381821417064001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرنا عباس فاضل محمد166391421422044062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائييوسف محمد سلمان احمد166402121411027046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي كاظم حسين جبر166411321411002059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الفلوجه للبنيناحيائيقتيبه احمد عباس ابراهيم166421921411009177

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي ميثم عريبي ياسر166431421411047041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء فيصل غازي فرج166441021422021028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين فرج فلحي جابر166451521422011040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد القادر باسم محمد علي166461321411028052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيبتول سالم علي عبد الحسين166471421422031004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد مشرق صبحي سعيد166481021411008006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد كطه سليمان166491921413019016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الرشد للبناتاحيائيحوراء راسم عبد علي روضان166501321422033013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية بدرة للبنيناحيائيمرتضى حمدان راشد مرشد166512621411021009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمنتظر عودة صابر عنبر166521421411016170

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه سعد رزاق محيسن166532221422009085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيندى حسام عالوي هادي166541421422029030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمصطفى حسين عبد االمير حمود166552721411017046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه صفاء خضير جاسم166561321422002018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية عدن للبناتاحيائيوجد زياد عبد حمادي166571321422030089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعمر نصر ابراهيم جواد166581221411019066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية الحارثية للبناتاحيائيزهراء علي ناجي محمد166591021422030009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.9694.99الخضراء- ثانوية المتميزات احيائياريج فيصل حسين عجاج166601021422018010

546 من 490صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسحر صالح مجاهد ضاحي166611821422110032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية المربد للبناتاحيائياراده رائد فاضل سعيد166621721422058002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية راوة للبناتاحيائيعائشه بشير شاكر عبد166631921422009040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيابوبكر عامر عفتان عباس166641921413009004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم مهدي عبد الحسين حسن166651221422029063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائييقين هيثم عاصم جواد166661121422048112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد علي حرب مسعد166672921411019006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.3294.72ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد علوان حسين166681221411001047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيايه حقي اسماعيل حيزان166691321422017022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى حاتم رجب عبيد166703121411008118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد صباح قيصر موسى166712921411019164

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية بروانة للبنيناحيائيابوبكر راغب عطيوي عبدالهادي166721921411066001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيعبير علي احمد حاضر166731021422015033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيماريا رعد علوان حميد166741821424002015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمحمد عباس رحيم محمود166752121411055049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيضياء ياسين فليح فضي166761021417003018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه وليد خالد اسماعيل166771021422033049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية العرفان للبناتاحيائيحنين حميد طالل ندى166781921422030015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب ناجي علي جبر166792221424065029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الكرخ للبناتاحيائيفاطمه عبد الناصر عباس كاظم166801021422001030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرؤى عيدان صالح عيسى166812121422050070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عقيل اسماعيل عبدي166822121422013070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء عباس جهاد صالح166831821422017065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرح اسماعيل خضير عباس166841321422025066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية التقى للبناتاحيائيفرح رعد عبيد منيخ166851121422012098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائياوس اسامه محمد عبد166862621411027018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50الخارجياتاحيائيرحمة قاسم كويش صالح166871121428050111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيشهد جالل كامل عبد166881221422017106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحارث سعد عبيد محمود166892321411001009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء عباس حسين علي166901221422026111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية بلد للبناتاحيائيايالف عباس فاضل جواد166911821422017014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.2094.37ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيامين عادل عبد المنعم خلف166921321411032010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية زنكورة للبنيناحيائييوسف احمد خليفه نايف166931921411032048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيرسول سمير رحمان محمد166942421413008015
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية جمانة للبناتاحيائييقين حميد رشيد صالح166952121422006061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد الباقر فاضل جمعه بادع166961521411001101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الشفق للبناتاحيائيمها عبد الرحمن سعود جروان166971921422106056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينبأ فؤاد حميد اسماعيل166981021422041026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمحمد ماهر احمد ساير166991821417004020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيفاضل خضير عباس مهدي167002521413031432

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية االستقالل للبناتاحيائيدانية عقيل حسن علي167011321422006015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائييسر قاسم مجيد خلف167021921422057150

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسين مشتاق محي طالب167032321413016038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الغدير للبناتاحيائياسماء حميد حمدي محمد167042321422055003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمجتبى خضر محمد عبد167051121411041107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيبشير احمد محمد رشيد167062121411003028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن عبد الحسين نصر167072321411009134

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي صفاء جواد كاظم167081321411028069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيرهف فهد احمد حسين167091821424005011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33اعدادية السياب للبنيناحيائيسجاد صالح مرداو سويف167101321411028040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ذياب شالكه167112221424001071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيغدير حسن علي عبود167122321422006076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيحسين حامد حسين شهاب167131121411035006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن عباس رميح زعال167142621411014034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيامير فارس عبيد محيسن167152321411033015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الزهراء حسين حنون كطان167161521422014302

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيمريم عامر احمد جاسم167172521424018180

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيزبيده مشتاق حميد جاسم167182321427009015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيباقر سعد علي فرهود167192221413013015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء وسام علي داخل167202321422012021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية نور العلم للبناتاحيائيساره محمود محمد رجب167211121422052016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمة حافظ مغامس مهلهل167221121422012088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية الرباط للبناتاحيائيهدى فلفل كاظم عبد هللا167231121422055088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17اعدادية النهار للبناتاحيائيزينب عدنان عيدان جبر167241121422056031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.4094.07اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين نعمه حسن كطافه167252721411028053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين احمد عبد الحسين جبار167262621411027042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين ماضي شحل فزع167272221413023059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيايات محمد عبد علي عبيس167281021422021007
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء طالب صاحب محسن167291521422001068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيابراهيم وسام كريم سلمان167301521411015004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه عبد الحليم ابراهيم كاظم167311221422024121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية االمال للبناتاحيائينور اياد أحمد محيميد167321121422011144

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيأم البنين ليث خضر عبد العباس167331021422039002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيساره حسن كاظم سرحان167341821427005010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى كريم جمعه سيالن167351521422011218

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب مهدي مطلك فارس167362121422013091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيبنين اكرم صالح هادي167372321422071015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب صالح مهدي وحودي167382321422072146

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيشهاب عبد األمير هادي مجيد167392121411017031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيمالك عبد القادر حمود عالوي167401221422015046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيغدير حسين غدير حسين167411521411011124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيهاجر اسعد جميل عيسى167422621422015096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية فرج هللا االهلية للبناتاحيائيبنين موفق محمد مزبن167432321424015006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس رزاق عبد الجليل عبد الزهره167442521413014046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد قحطان حماد اسماعيل167451921411056051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.4893.91ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي زهير صالح عبد167461221411001055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين احمد محمود احمد167472421424003006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الفلق للبنيناحيائيعلي فالح صبيح محمد صالح167482121411022075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمؤمل هاشم مهدي غاوي167492321411039016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائينبأ خضير زوير ناصر167502221424051154

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيزيد طارق عبد هللا احمد167511921411028016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيشهد احمد ابراهيم اسماعيل167521921427037023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم شريف حياوي حمود167532621422013104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد صادق رياض وجير خنجر167542821411021043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعقيل محمد كريم مهيدي167552121413002012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبراق عبد الحميد ياسين علي167561921422130005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيحوراء علي كريم مظلوم167572521422003133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية اليرموك للبناتاحيائينبأ وليد عبد هللا ابراهيم167582121422035085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيجعفر ضياء حسين جفال167591121411008012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيتبارك جمال عبد الستار ياسين167601021422024006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيتقى احمد عامر عباس167611221422035012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء علي جالي علي167621521422004056
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الفوز للبناتاحيائيروشن جعفر نقي غالم167631321422023024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين علي جنيت جاسم167641521411015026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية السؤدد للبناتاحيائيزينب حسين هادي عواد167651021422047007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية الحي للبناتاحيائينور ميثم عكار حميدي167662621422036141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبراء قصي محسن علي167672721422048017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيعائشة عبد هللا ياسين محمود167681221422025091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية النضال للبناتاحيائيجنات صالح خليل ابراهيم167691021422020008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50الخارجيوناحيائيعلي سعدي فاضل شبيب167701021418001084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه شاكر بردان فراس167711921422037008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية العمارة للبنيناحيائيمعتز محمد شنان خلف167722821411005141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائييوسف عاتي عباس حسين167731421411028105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيتبارك محسن عبيد سلطان167741221422020009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيبتول احمد علي محمود167751021422029012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية حديثة للبناتاحيائيابرار قصي عبد الحكيم عبد الجبار167761921422063001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائياسماء محمد صالح خميس167772621424010007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.8893.48ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائييوسف علي صادق صالح167781521411012089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيحسنين كريم كاطع ذوية167792821411016005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية غزة للبناتاحيائيساره علي تركي عطيه167802721422034091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الصديق للبنيناحيائيمنهل سالم عباس احمد167811721411028092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية اليقظة للبناتاحيائيغدير حيدر طالب كاظم167822721422042032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور جواد عبد العباس مزهر167831421422065301

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد احمد حبيب جار هللا167842421422028128

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبنين غازي دعبل عطيه167851421422065060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر عالء ناصر مهدي167862521411012314

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيرباب تايه احيمد ابراهيم167872321427009013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية هيت للبناتاحيائينهى حسن حامد نصار167881921422060099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسنين هيثم حسن كريم167892321417030002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينه ناجح هاشم محمد علي167902721426001145

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيزينب صالح عبيد زغير167911121424006007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمحمد غازي صوكر كاظم167922621413005034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33ثانوية السياب للبناتاحيائيايه نبيل خليل شهاب167931021422002010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيغفران احسان موحان حمزه167942321422035099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيباقر ريسان رحيم عبد167952421411027015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعثمان عبد القادر نايف جاسم167961121411015064
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية مؤتة للبناتاحيائينغم نجاح عوده عجرش167971121422050030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء فاضل قاسم سعيد167981321422011041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عالء حسين حسن167992321411020230

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خليل سرحان محمد168002421413008026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد سلمان تركي168012221413012056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية البراق للبنيناحيائيحيدر ناصر يحيى باخي168021521411002028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب مهدي168032221411019146

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية وهران للبناتاحيائيفيان مازن محمد مصطفى168041121422049032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيسلطان شكر االفنش جلعي168051721411013026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينورس عدنان احمد عبيد168061521422014320

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عالء عبد هللا عباس168072721411025068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية فدك للبناتاحيائيضي عالء فهد حسين168082121422067062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيحسن خيري شاكر حمود168091921413003005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيوهب سامي علي عبود168101821413013058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيراوية ضامئ خليل جوامير168112021422015040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد سدخان168122221424001074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيمحمد رعد شكر حمود16813132041007012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب فاروق شجاع رديف16814202042118081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.1692.86ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمصطفى احمد سعيد عبد الشهيد168151121411042046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عليوي عبد الحسين168162321424006167

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمهيمن قحطان داؤد محمد علي168173121411008126

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيكرار محسن حمود اليج168182221413036040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية حمام العليل للبناتاحيائينمارق احمد سلمان احمد168191721422009095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي محمد مرزة جاعد168201121411023024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبتول يعرب سلطان عليان168211521422010014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيشهد محمد صالح حمادي168221021422019072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيزينب احمد شاكر محمود168231021422029034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيطيبه اسعد خلف جاري168241421422065206

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين ديكان جدوع168252221413023071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح حسن علي168261421424019013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية تطوان للبنيناحيائياسامة صبار حبيب جاسم168271121411017017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيذاكر خليل ابراهيم سالم168281721417012006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء بهاء الدين ناصر حسون168291321422039100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك هاشم محمد صالح168301421422003024
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية الرشد للبناتاحيائيمريم زياره عبد المحمد حمادي168311321422033051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.2092.70ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا محمود جاسم عباس168322321411056079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيحمزه عماد هادي هاني168331321411010041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي حسين سعد طخاخ168342621413001044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية بروانة للبنيناحيائياحمد احسان هالل عبد هللا168351921411066002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية بروانة للبنيناحيائيفهد عباس علي هويدي168361921411066023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الجهاد للبنيناحيائياسامة شوكت علي خليل168372021411003018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء نعيم جابر كريم168382221422034047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء علي تمكين كاطع168391421422065136

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد باقر حسن عزيز درويش168401321411012109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم نعمه طالب جاسم168412321424006339

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائييقين مصطفى صالح حميد168421921422081131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك هادي كريدي كنداوي168432421422024075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ناظم جويد عنيد168442221413006185

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية فدك للبناتاحيائيفائزه نصير عبد الساده شاكر168451421422006118

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية األمل للبناتاحيائيريام راجي سليمان عيسى168461921422059054

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمنتظر حيدر كريم حمزه168472521411001535

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران احمد صادق حمادي168481921422014071

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية المسيب للبناتاحيائيمنى محمد امنيف سريح168492321422041182

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيكوثر محمد خضير فرحان168501121422009078

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية المعرفة للبنيناحيائييوسف خميس محمد عبد هللا168511921411033028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيناديه راهي عبد الحسن هالل168522421422003172

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيبشرى جبل رغيان محمد168531921422107011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية الرميله للبنيناحيائيعبد هللا عبد اللطيف عكله خلف168541921411003047

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمود عبد القهار حسن عبد168551921411056055

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية الخالدية للبنيناحيائيزياد صباح احمد عبد هللا168561921411007045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية الشفق للبناتاحيائيمريم محمد حمد ضاحي168571921422106052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيهدى مزهر الفي علي168581921422012196

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء نافع كاظم جاسم168592221424045136

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد شعالن جاسم عنود168602221424010156

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس انيس ثجيل عبد168612221413023106

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية العبور للبناتاحيائيساره عبد هللا محيسن معيوف168621921422086066

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائيايه خميس سمير عبد168631921422014019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي بحر حمزه حسين168642521413031339
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد مهند فيصل مخلف168651921411043006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي باسم عودة حمزة168662421411042101

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس سعد عظيم عبود168672421411010072

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية اسماء للبناتاحيائينوره علي كامل حميدي168682421422011211

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية العبور للبناتاحيائينهله جبير احمد عايد168691921422086136

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية المشكاة للبناتاحيائيكوثر كاظم جبر خلف168702621422023053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية العروبة للبناتاحيائيتغريد هادي كاظم علوان168712421422047056

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية الراية المسائية للبنيناحيائيعمر ياسر عبد جابر168721921415006103

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحيدر عبد هللا صباح غدير168732621411010056

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد ساجت حويل168742221424012035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية حضر موت للبنيناحيائيمحمد خضير مخلف عواد168751821411028027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الطبري للبنيناحيائياحمد ازهر عباس كاظم168762321411047002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية النعمان للبنيناحيائيعامر ياسر شهاب حمد168771921411030009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الكرمة للبنيناحيائيابراهيم مؤيد ابراهيم ناصر168781921411065137

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد عقيد خضير حمزه168792421411005108

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية الشموخ للبناتاحيائيدعاء محمد خلف مصلح168801921422025016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الكوت للبنيناحيائينهاد ماجد رحمه رسن168812621411001214

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي عمار ياسر شنشول168822421411044105

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيصالح حيدر صالح مطلق168832721411031060

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمشرق لطيف كعيد عبد168842921411019180

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه فيصل ذياب خلخال168852721422054241

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحسين عليوي غالي حسن168862321417046009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيايمان حميد جاسم محمد168872221424028024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية الحكيم للبنيناحيائيليث صباح مخيلف جبر168882321411035039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسن غالب جاسم حمزه168892321411060015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17الخارجيوناحيائيعمران محمود مهيدي صالح168901221418001113

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد الستار هادي محمد خليفه168911021411009024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيجسام يوسف فضاله سلطان168922921411020052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية التسامح للبناتاحيائيهند جبار نصار علي168931921422085029

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيغيث حسن علوان حمزه168942621411023098

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد احمد نعمه مصيخ168952321417007148

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية الشمس للبناتاحيائياستبرق فوزي حمد جاسم168961921422126004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير محمد ذياب168972221413013042

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيالمنتظر بارع قاسم رهك168982421411036022
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار محمد طالب تايه168992421411036249

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية العزة للبنيناحيائيعباس فاضل عجمي عباس169002621411007066

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر رزاق كظوم169012321424005011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية العباسي للبنيناحيائيابراهيم خضير عبد اللطيف صبح169022021411020001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهيجل احمد حامد عادي169032321426001347

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية العبور للبناتاحيائيحمده عثمان عطية محمود169041921422086036

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيحسين احمد مجيد سلمان169052221413012035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية دجلة للبنيناحيائيعباس فالح صبري جويد169062621411020041

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد تحسين هادي نعمة169072421411042005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية الفجر للبنيناحيائيرياض عوده مزيعل كاظم169082221411029038

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية الوقار للبنيناحيائيعباس يوسف نجم عبد169092721411044073

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية الخصم للبناتاحيائيداليا علي حسين خضر169101821422115019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي عباس جبر عبود169112321411017097

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد باقر احمد كاظم مشتت169122221411003244

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيباقر جبار خشان دايخ169132221411034055

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67اعدادية التميز للبنيناحيائيحيدر اسعد راضي عباس169142221411077067

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد جميل كاظم هاشم169152421411015192

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد مشتاق طالب عبد الغفور169161921413007020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي حازم محمد عبد الحسين169172521411018058

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33اعدادية المكاسب للبنيناحيائيرضا احمد مزعل هادي169182721411001021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسميره ستار فاضل حمد169191921422087045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيرغد عقيل عبد الحمزه حسين169202421427022013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيمرتضى حسين راضي حسون169212321411062055

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيشيماء محمد عبد خليف169222621422048027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسن رزاق زغير169232221413024039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيسجاد حيدر حسن جواد169242321417026021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمهيمن مكي عبد عوده169252321417007203

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيفاضل حسين حنون طاهر169262221417069009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.4486.07ثانوية الرمادي للبنيناحيائياسامة احمد عبد الرزاق جبير169271921411001012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي جهاد خضير169282321422013262

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيشهباء عبد الكريم ياسين عابد169291821422007026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00ثانوية التسامح للبناتاحيائيصابرين جمال كهر ياسين169301921422085019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي كاظم عليوي ضايف169312721411032144

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية الكرمة للبنيناحيائيضرغام مصطفى فاخر جابر169322221411037080
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83اعدادية الفجر للبنيناحيائيحسن اسماعيل ابيد راشد169332221411029017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي عيدان مسلم سحالن169342221413025077

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عبد هللا دخيل169352021411025015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حسين فاضل حسون169362721411031081

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائييقين أنور حسين عذيب169372621424010063

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67ثانوية دجلة للبناتاحيائيسالي علي غالب مصطفى169381021422013039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67اعدادية السدة للبنيناحيائيضياء راجح نشمي حطاب169392321411016051

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67اعدادية هند للبناتاحيائياالء غسان منصور فيصل169401121422020005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي فاهم موسى طرير169412321411052016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50اعدادية البسملة للبناتاحيائيسماح عبيد حسن كيطان169422721422041132

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية الطف المختلطةاحيائيعبد الكريم حاتم عيدان نعيمه169432221417060046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50اعدادية الرافدين للبنيناحيائيقاسم عبود حسين نعيمه169442721411029090

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغدير موسى فرحان حمزة169452421422016104

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية البيادر للبنيناحيائيناصر محمد سليمان عليوي169461921411091039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائييوسف نصير محسن غالي169472421413011073

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمحمد شوقي قاسم محمد169482321411011045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50اعدادية القاسم للبنيناحيائيامير علي حسين عبيد169492321411006015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50اعدادية العباسي للبنيناحيائيحسن جاسم حسين جاسم169502021411020034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيتبارك رياض خلف عبد169511921422081029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية االغراس للبناتاحيائيموده مازن محسن عارف169522121422094054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ فياض بالل حبيب169532121422032184

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد سامي منصور دوشان169542121422032118

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0093.83اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد عماد شكر محمد169552121411012164

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسجى ريسان كاطع محمد169561421424009069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية الخنساء للبناتاحيائيشهد عبد الحليم مرعي طالب169572121422028023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء منير عبد علي169582121422004055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الطائف للبناتاحيائيحوراء فاضل علي زيدان169592121422070015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيكوثر مهدي لطيف عبد169601421424009085

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسجاد رافد ناظم جبارة169612121411060065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيميس عبد العزيز كامل رشيد169622121422032181

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد الكريم عبد عايز روضان169632121411033046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيأبو بكر مهيمن ثابت محي169642121411017002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية المروة للبناتاحيائيشروق عبد الحميد ياسين عبيد169652121422069022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيمحمد خالد احمد كايم169661121411031023

546 من 499صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فوزي عبد ياس169672121411004134

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيهديل فاضل عبد هللا فاضل169682121422049251

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية ديالى للبنيناحيائياكرم جميل نجم عبد هللا169692121411012028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيسحر عماد جاسم شنتاف169702121422003067

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية البطولة للبنيناحيائيحسن ثائر عبيد مسير169712121411061005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية الرتاج للبناتاحيائيكريمة نعيم فانوس كنبر169721421422050059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية البينات للبناتاحيائيساره قاسم ابراهيم خضير169732121422027034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرواسي مثنى احمد عباس169742121422005051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيابرار قصي خلف احمد169752121422061001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمجتبى عون عباس عبود169762121411008101

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايالف سلمان صالح مهدي169772121422001018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيكوثر طه علي ابراهيم169782121422001122

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد عبد الستار شالل داخل169791421411027052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياالء ميثاق حسن جوامير169802121422013011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرنده عبد القادر علي عبد القادر169812121422008054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمديحة حسين عادل هالل169822121427030044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعبد هللا علي توفيق محمد جواد169832121411040018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعباس عامر عالوي حسين169842121411003071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية القوارير للبناتاحيائينجالء فراس عبد هللا مجيد169852121422059024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية المروة للبناتاحيائيميالد احمد صالح دواي169862121422069031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الروابي للبناتاحيائيبيداء احمد محمد مغير169872121422056016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين ناظم هناوي محمد169882121411011031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيبراء صالح صالح مهدي169892121427001004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83الخارجيوناحيائيمهند بالسم رشيد مجيد169902121418001368

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية مندلي للبنيناحيائيمصطفى يوسف حسن علي169912121411033101

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي محسن ابراهيم شاوي169922121411033061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية العراقية للبناتاحيائيايالف حيدر شهاب احمد169932121422049019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية الحجرات للبناتاحيائينياز راكان عزاوي حميد169942121422020128

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب حسن علي حسين169951221422019035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحسين عدنان فوزي صادق169962121411024009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى حاتم خليل خلف169972121411012172

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصبا صالح مهدي حبيب169982121422001096

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيحمزه مهند جميل خماس169992121411086009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيامينه هادي محمد ياسين170001321422040019
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه فراس عيدان زيدان170012121422009137

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية تدمر للبناتاحيائيرسل علي حسين محمود170022121422041003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيحوراء قصي خلف حميد170032121422032066

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيرفل عبد الحكيم ابراهيم جاسم170042121422061018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء زيد جاسم طعمه170052121422042020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعمر جمال امين حسين170061321411012102

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية المودة للبناتاحيائينبأ عجيل امر حسين170072121422042049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى رعد محسن محمود170082121422092066

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيغسق احمد عبد الوهاب داود170092121422046094

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه بشير حسن حمودي170102121422049188

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية تماضر للبناتاحيائيرشا حميد رشيد محمد170112121422002055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية القدس للبناتاحيائياستبرق احمد علي عطيه170122121422021002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهديل شيركو مجيد حسن170132121422020131

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء برهان سمين رحيم170142121422047046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيمها عباس عبد الباري علي170152121421015021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد المهيمن سالم سليمان خليل170162121411029049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايمان فيصل موسى عبد هللا170172121422020026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية اليرموك للبناتاحيائياسماء محسن كريم علي170182121422035005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرانيه فالح جاسم ناجي170192121422005040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيفاطمة الزهراء نزار ابراهيم عبد هللا170202121427060021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب رعد ليلو عباس170212121422092045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمنى حسين شدهان ريحان170222121427030049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزينب حسين احمد محمد170232121422057087

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيليث قحطان ناصر حسون170242121411003130

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية العذراء للبناتاحيائيهاجر احمد موسى محمد170252121422064030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الزيتون للبنيناحيائيخير هللا عداي نهر عوده170262421411015089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد اثيل حامد حسين170272121411046002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية اليرموك للبناتاحيائيضحى علي عبد حسين170282121422035059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الحجرات للبناتاحيائيضفاف عبود رحيم وهيب170292121422020088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية فاطمة للبناتاحيائينغم وسام مهدي احمد170302121422016111

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم عالء حسين محمود170312121422046107

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيهادي عقيل هادي محمود170322121411012185

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية االنام للبناتاحيائيزينب فريد غضبان خداداد170332121422045038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرقيه حسن حميد عذب170342121422079045
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفاطمه صالح مبارك فتاح170352121422020099

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ مزهر خلف ثويني170361421422062137

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيعبد الحميد زهير حميد جاسم170372121411086011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية البحيرة للبناتاحيائياسراء عبد الرضا شالل رحيم170382121422031006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمصطفى هاشم محمد حمد170392121411059089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهبه خضر هادي فليح170402121422092101

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية النبوة للبناتاحيائيقبس مهند جعفر محمد170412121422055116

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينورا ابراهيم خليل اسماعيل170422121422009203

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية الزهور للبناتاحيائينور حيدر علي حسين170432121422024039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك حاتم عبد حميدي170442121422009037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعثمان قحطان ياسين حسين170452121411004087

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيبنين عباس حسين عناد170461321422022030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية المودة للبناتاحيائيفرح عمار عبدال حسن170472121422042043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحوراء حسين علي محمد170482121422047030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين سهم فاضل طعمة170492121411060044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيدعاء وليد عزيز ابراهيم170502121422047033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيسجى عمار سمير محمد170512121422055074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد سالم حسين علي170522121411009254

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد الرزاق روكان جداع فياض170532121411012097

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الكريم احمد170541321411017050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الستار عمار عبد الجبار فرج170552121411014079

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنيناحيائيغزوان حسين علي خليل170562121411041041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسراء جمعه سهيل نجم170572121422092003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد هللا محمد نور الدين حسن170582121411033050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية سومر المختلطةاحيائيمرتضى عباس ابراهيم حسين170592121417005017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيابراهيم كمال محمد شاكر170601121411015003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية النبوة للبناتاحيائياالء احمد سلمان كاظم170612121422055003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي وعد محمد نصرت170621421411039121

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية الوطن للبنيناحيائيابراهيم هادي لطيف عسكر170632121411070001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهديل حامد محمد جاسم170642121422001165

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية االديبة للبناتاحيائيطيبه محمد صبري ياسين170652121422025014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيسيف الدين ثامر ناجي حميد170661121411035010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء حاتم توفيق ابراهيم170672121422010064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين علي مصطاف محمد170682121411076023
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحسين ماجد حميد شهاب170692121411024010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمؤمل يحيى شاكر عبادي170702521411015049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه هاتف حميد حسن170711521422007156

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية جمانة للبناتاحيائيتبارك رعد طه رحمن170722121422006012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايه حازم فالح حسن170732121422013017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيوهب شهاب احمد حسين170742121422046126

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية سومر المختلطةاحيائيمهند رحمان ابراهيم حسين170752121417005020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك نصار اسماعيل صالح170762121422047025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد رحمن فهد معيبد170772221413008001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيمحمد حسن علي صعب170782121417072009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية العباس للبنيناحيائيرضا محمد عبد زيد محسن170792721411019004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه إحسان عبد طعمة170802621424013027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزهراء عدنان خضير عباس170812121422030026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء عبد االمير ياسر سلمان170822721422045069

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين ابراهيم يوسف عبد علي170832121411003035

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية المقدادية للبنيناحيائيابراهيم عادل طه حميد170842121411038001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسن ابراهيم كامل ضيف هللا170852221411079014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةاحيائيهديل لطيف علي كاظم170862121427021018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيغسق جاسم عباس حسن170872121422029034

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية المحسن للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح حسين170882121411080040

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية النضال للبنيناحيائيزين العابدين تحسين عبد الهادي عبد الحسين170892121411028037

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمنتظر صادق عادل حلو170902221411021246

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيباقر احمد عبيد خليف170912621411010017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0087.50ثانوية بردى للبنيناحيائيمالك يوسف ياسين محمد170922121411081063

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية المقدادية للبنيناحيائيطه رعد محمود كريم170932121411038027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعباس غالب نعيم شفيج170942221411033158

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد ناظم شاني ياسر170952221413023093

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيزيد علوان ناصر حمد170962121411012073

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية النضال للبنيناحيائيمصطفى فراس جاسم عبد170972121411028102

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17ثانوية الكحالء للبنيناحيائيحيدر جبار راشد لفته170982821411006005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين حاكم عباس ضاجر170992621411011039

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية البيداء للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد جاسم171002121422052027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية القوارير للبناتاحيائيامنه علي عبيد عباس171012121422059002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسراء محمد مهدي صالح171022121422016006
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهاجر صالح شكر محمود171032121422030059

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اعدادية تماضر للبناتاحيائيزهراء علي نجم مهدي171042121422002063

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50ثانوية عتبة للبناتاحيائيدعاء مجيد مال هللا محمد171052121422076009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اعدادية النبوة للبناتاحيائياماني ناطق جبار مسعود171062121422055005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اعدادية المنارة للبناتاحيائيتبارك مهدي عزيز محمود171072121422018022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيدعاء اركان علي حمد171082121422035022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ جاسم جمال مصطفى171092121422013134

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67ثانوية العذراء للبناتاحيائيزينة شاكر محمود كاظم171102121422064018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ محمد صالح مهدي171112121422010158

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائيحنين فاضل حسن حريفش171122121427008002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء محمد حميد علي171132121422033015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيكوثر عبد الكريم عبد الرضا حميد171142121422033056

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0085.33ثانوية الحداثة للبناتاحيائيفاطمة وليد جمعة سعيد171152121422026020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيساره صالح علي صالح171162121422074060

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17اعدادية بابل للبناتاحيائيرسل عامر مظفر حمد171172121422051042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17ثانوية الزمر للبناتاحيائيرنين محمود عطيه فرحان171182121422036042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0085.00اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيبانه عرفان عثمان عبد هللا171192021422084031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0085.00اعدادية سه رزي المختلطة كرديةاحيائيسوما سليمان صابر قادر171202021427056034

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0085.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه قاسم حلو حسين171212121422035071

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0085.00ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق جواد كاظم171222221424049028

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0084.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائيهدى حسن هاشم عبود171232121422010178

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0084.67اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم عبد هللا سامي طه171242121422013127

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0084.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيزهراء محمد عباس سلمان171252121421016010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى507.0084.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبراس عباس حسب هللا ناصر171262121422001146

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0084.17اعدادية الرميثة للبناتاحيائيافريقيا قابل كاظم بردان171272921422027021

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0084.17ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب حسن عبداالمير ناجي171282321422026037

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0084.17اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهبه رائد سلمان شكر171292121422085269

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0084.17اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنى فالح حسن ناهي171302221422016154

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى505.0084.17اعدادية تماضر للبناتاحيائيمريم رعد حمود محمود171312121422002123

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0084.00اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيمزده كاوه محمد امين ميكائيل171322021422109053

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشذى خرمش مراد خدر171333321427002062

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيُعال عبد االله عبد الحسين سلمان171342721422035227

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00 للبنات1/ اعدادية الخنساء احيائيهبه فليح حسن صالح171352021422039057

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيفاطمه قجق مهدي عبد هللا171362221424017203
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00ثانوية المودة للبناتاحيائيتبارك محمود اسماعيل سلمان171372121422042011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهاجر واثق حمود جواد171382221424028221

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم كاظم ابراهيم حسين171392421422003162

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيطيبه محمد عبد الحميد محمد171402121422098038

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0083.83اعدادية المقدادية للبناتاحيائيامنه عماد محمد كاظم171412121422050022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0083.83ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيسعاد ادريس ابراهيم صالح171422021422013020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0083.83ثانوية الصادق المختلطةاحيائياسراء كاظم كزار عبد171432321427006006

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى502.0083.67اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك نجاح جاسم سميع171442421422009078

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى502.0083.67ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمها حسين هادي سند171452321427029030

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى502.0083.67ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيكوثر اسماعيل غالي بزون171462421424025112

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبنين فهد حساني ظاهر171472621422032012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب كريم كاظم جاسم171482621422016129

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرشا صالح مدران مطير171492621424011017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0094.17ثانوية فضة للبناتاحيائينجالء نعمه سعيد عرير171502621422024044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد عمار عبد االمير نصيف171511121411006070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0093.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجام مهدي عذيب باني171522621422026096

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمسلم ارحيم دايخ ناهي171532621415010217

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء كاظم علي يتيم171542621424002026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه جالل غازي شمخي171552621422037077

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمراد قيس عبد هللا لطيف171561821413014054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسيف صالح عبد الهادي عباس171572221413023097

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرتاج عالء شاكر ظاهر171582621422018059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الحي للبناتاحيائيصابرين عبد هللا مجيد خلوهن171592621422036093

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائياحمد جميل حمزه حنش171602221413030005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الكوت للبنيناحيائياحسان كاظم حميد ناهي171612621411001006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم محمد هالل عبد الخضر171622621424007191

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى حسن ثامر شيوب171632621411010169

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيسالي صالح حميد كاظم171642621422017107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحميد صباح حسون زغير171651321411012053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيسجاد عباس عبد الحسين فهد171662621415010081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيطفوف موسى عبد الرضا ضويان171672621422017120

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمنال خالد عبد هللا كوين171682621422017167

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل فيصل عباس171692621424007124

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية المودة للبناتاحيائينوره شاكر شايل مذكور171702621422008126
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيمقتدى راجي سوادي طاهر171712221411065018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية جصان للبناتاحيائيبنين علي محمود هاشم171722621422001008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين علي حسين171732621424007043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب حافظ حسين فرحان171742621422004060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء حسين حنكال سهيل171752621422048017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي فارس غلوب محمد171762421411044107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى علي حسن رهك171772221424010148

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية النور للبناتاحيائيكوثر ستار مجيد رديف171782621422047083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيوالء حسان عليوي عبيد171792221424003162

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد العباس هاشم بكه رضا171802621413001039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين سعيد جابر واني171812221413036016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد هللا عامر غفله171822621424007152

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء بدن ناصر حسين171832621422018044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب الحوراء تعبان شدهان حمادي171842621422018106

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى احسان محسن جاسم171852621411001190

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد فاهم عبد الساده راشد171862621411001170

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب علي كاظم حاجم171872621422038081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمهند شيال نوري عريان171882621411010189

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه فاخر خلف لفته171892621424002106

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيرقيه شاكر كريم ولي171902621422011021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية اليسر للبناتاحيائيايات صادق شالل رهيف171912621422038009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية العدل المختلطةاحيائيسيف شالكه جعوال محيبس171922421417011012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الكوت للبناتاحيائيبتول حسين صنيخ طعمه171932621422025018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حكيم صبري دهش171942221413023131

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيبالل سعد عاتي فرج171952621411027024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب ماجد تياره عبد علي171962621422018128

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية اليسر للبناتاحيائيبتول قاسم حسين دويش171972621422038014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيسجاد غازي هادي عناد171982621411027069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء سعيد كاظم محمد171992621422017070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية الوادي الخصيب للبنيناحيائيمصطفى علي عزيز دارم172002621411023133

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب جبار عبد المهدي كمر172012621422044033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشهد رعد فرحان سالم172022621424007145

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسن عليوي عويد عذيفة172032621411019015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب عقيل رحم حسون172042621422008080
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد صدام جبار خماط172052221411046071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عزيز عبد172062221424010110

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن عذيب مونيع172072621424002047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية االبرار للبنيناحيائيعمران ثامر عبود محمد172082321411060081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيتقوى احمد يبر حمد هللا172092621427010011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيتكليف جبار نايف صالح172102221413013017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيضحى كريم بدر علي172112221424028145

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه حسين حمادي شنان172122621422011068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحمزه عدنان شمران راهي172132621411010050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة حسن علي كوره172142221422057096

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية االحرار للبنيناحيائيموسى محمود حمزه معيوف172152621411018088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية جصان للبنيناحيائيأحمد علي فيصل دعدوش172162621411036001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء فاضل عتل كريم172172621422015050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب كامل عبد العزيز عبد محمد172182621422038083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمنتظر وسام علي جبر172192221411019218

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء فالح لفته رفاك172202621422018091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيايهاب عزيز عباس ساجت172212621411031005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية المجدات للبناتاحيائيشهد حيدر يوسف يعقوب172222621422049060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية العزة للبناتاحيائيرونق صالح جازع حيال172232621422028032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية دجلة للبنيناحيائيرسول محمد جابر ابوعويه172242621411020028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الحسين للبنيناحيائيمصطفى رحيم عليوي سلطان172252621411028139

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب رخيص جبير فرهود172262221422054060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الكفل للبنيناحيائيزيد محمد ناظم مزيد172272321411028029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية ام الكتاب للبناتاحيائيرقيه غانم جوده كريدي172282621422052004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيفاطمه قيس غالب عبدالجليل172292221424003131

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء كريم مجلي سرحان172302621422023027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الميمون للبنيناحيائيحيدر حسين بريسم زعزوع172312621411033044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيشموس عويد لهمود هجرس172322621422049059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء عادل حمود سلطان172332221426001106

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد حمزه قصاد محمد172342621411003202

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيياسر عامر خضير عكموش172352621411022223

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الصفا للبناتاحيائينور محمد حسون شناوه172362621422015093

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد جميل داخل لعيبي172372821411001006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد وليد حسين كوزه172382621411008042
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه وليد جاسم حسين172392621424013030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية المثنى للبنيناحيائيطارق علوان زغير بجاي172402221411030009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن خليل عبد الزهرة هميم172412221413023032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد عماد ثامر غضيب172422621411028129

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية دجلة للبنيناحيائيعباس سعد عبد الحسين يونس172432821411011034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية المنار للبنيناحيائيحسن جواد كاظم احديد172442221411072012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء كريم عبد طعيمة172452221422043071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية طليطلة للبناتاحيائيناجين رشيد هرون عليوي172462321422017264

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيعبير عيال ناصر حسين172472621424007151

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيمؤتمن مثنى عاشور خلف172482221413040078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الفجر للبناتاحيائيرباب شمخي جابر عرار172492221422027024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية العزة للبنيناحيائيمنتظر سعد عبد المهدي عباس172502621411007134

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر فاضل كايم عبد هللا172512621411001023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيوعد سكر عجوب منذور172522421413013018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينغم ناهي كمر سلطان172532621422018193

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمروة محسن خضير صالح172542221424028179

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى حيدر راضي خليف172552621422018195

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب عبد العظيم عبد الساده ربح172562621422043065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية الفرسان المختلطةاحيائيافراح جاسم محمد عبيد172572621427008002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الصفا للبناتاحيائيسجى شالل حافظ سلمان172582621422015066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي محمد مكطوف172592221424069015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب مالح زويد منجل172602621422043067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية البصرتين للبنيناحيائيامجد خلف حسن حمدان172612221411027011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء هادي سلمان فياض172622621422025087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب غانم ساهي عيال172632621422026087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضي عباس غني خلف172641321422040143

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحمداوي انور حمداوي علوان172652621411012052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد غانم بطي كريم172662821411015037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50الخارجيوناحيائيحسين حامد سلمان داود172672621418001074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمؤمل جواد كاظم حسن172682221411051031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيرضا عماد كاظم جاسم172692221413023080

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيفاطمه كاظم فليح جابر172702221427048021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيهاله فاضل عويد شناوه172712421422001127

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيعلي ابراهيم جاسم عبد الكريم172722621417017014
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب فالح حسن خيري172732621422023037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى خلف شخير مرز172742621422033109

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب بهجت خزعل عطشان172752221424020064

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا كتاب عبد رسن172762221413004091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية الغراف للبنيناحيائيحيدر احمد علي فالح172772221411022028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.5689.43ثاتوية المتميزيناحيائيحيدر محمد حسن مظلوم172782621411040012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي عقيل خلف زايد172792221411019136

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم محمد172802621422018071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية النعمانية للبنيناحيائياسامه مهدي هادي حسن172812621411009011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس كاظم فرهود سماري172822221411020067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الزبيدية للبنيناحيائينمر علي جباري عطار172832621411011229

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد هادي موسى172842621424002060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم مهدي صالح منصور172852321411006149

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحامد حسين رجاب راضي172862321413018034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيهدى منير فرحان مجيبل172872221424037111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحمزه هاني عجيل موزان172882221413031019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد قاسم عبد هللا172892221413006100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن عكار حسن172902621426001163

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد العظيم عايد خليف172912621413001086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.9289.32ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن غني غافل جبر172921221411001023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمة خضير جاسم محمد172932321422073135

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد وذاح عجد172942621424002146

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين سالم لفته طريف172952621411028037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية المجدات للبناتاحيائيزينب رضا عبد الكاظم عباس172962621422049051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف عبد الباري نعمه172972221413006186

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهبه فالح حسن شميل172982621424007230

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية القدس للبناتاحيائينور الهدى قحطان سلمان رشاد172992621422033182

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد حسين عبد هللا تبن173002621411010144

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية النجاح للبنيناحيائيمؤمل ماجد حسن بدر173012221411057131

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيابراهيم شاكر قاطع بهيل173022221413004002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمجتبى ضياء ياسين عوده173032221413031042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيعباس جامل عبد هللا شرهان173042321417053010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء نعيم كاظم بطاط173052621422026075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين محمد حيال مطر173062221413023061
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين عزيز حسن محمد173072821411027010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيقاسم منعم عبد عويد173082621411004084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب ضياء ابراهيم عنون173092321422007050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين طالب كاظم جبار173102721411025064

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم اسماعيل محمد جبار173112321422029080

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية البطحاء للبنيناحيائيهادي فزيع حميد فرج173122221411008061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى عدنان هادي عبد173132221411034364

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيكوثر عبد الرحيم ماجود شديد173142621422019068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحنان داود سلمان عبد173152221424028048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين ثامر عوده بدر173162621413001013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية دجلة للبنيناحيائيفضل هللا غني لطيف علي173172621411020067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائينبأ محمد حامد علي173182621426002028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء جعفر حسين مشاري173192621424002012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية الرسل للبناتاحيائينبأ غضبان طريخم جبح173202621422055024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمرام علي حسين عناد173212221424017218

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية سمية للبناتاحيائينوره حسين ناصر عبد الحسن173222621422046057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية القوارير للبناتاحيائيشفاء محمد زيدان مزعل173232721422015101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب احمد عبد المحسن ابراهيم173242621422038074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد رعد لفته حسون173252321411017002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيدنيا صافي كامل حسن173262621422037029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي عباس هالل محمد173272421411010084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد احمد خضير ابراهيم173282221411062167

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الكاظم عمران173292521413031155

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء مهدي ضاري حسين173302621422029026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم عبد هاشم173312621411001189

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى جابر عبد الحسين عبد العالي173322221413025121

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيأنور جميل حسين شاهر173332221411065003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيصابرين سعدي راهي ذيبان173342521422035161

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمسلم رحيم ساجت عواد173352221413030090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيازهار منذور ياسر حسين173362621422026011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيعلي خالد نتيشون معن173372221413060075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور خليل قاسم جابر173382221424045240

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيحسين عبد علي عطيوي دليف173392621411043030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائياباذر احمد حميد خضير173401621413052001
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه عالء حمودي ابو ذينه173412621422041016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد داود سلمان علي173422621411012005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيعذراء رعد عيد علي173432621422004091

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيزينب لفته حبيب حسون173442321427016011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيزين العابدين هادي ايوب هادي173452621411027065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء عباس عطا لفته173461421422067029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحوراء كاظم مدلول مراح173472621422004037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيحوراء عبد هللا شافي داود173482621422002009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر سالم عبد بعرور173491421411010045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين كاظم شنين حسان173502221411031054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0091.33اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء اسناد احمد حمدي173511421422003043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيزيد عماد محمد جاسم173522621411054023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد رضا غركان كاظم173532621411012065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب محمد سيد شالف173541521422011129

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0091.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيزيد عادل حمزه مالح173551421411009053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيسجى فاضل محمد عبد173562221424067048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية سبل النجاح االهلية للبنيناحيائيحسن نجم عبد هللا فراس173572621413010022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمرتضى رعد محمد رسن173581521411008068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد حميد خضير173591621424057049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي مصلح محمود معله173602621411038053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0090.67اعدادية الحفرية للبناتاحيائيبتول احسان عاصي عبد173612621422020009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ ستار جبار هاشم173622321424006350

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس شريف حيدر عباس173632221413023112

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسنين نزار عبد الرسول فهد173641621411029013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيامجد علي عبد عون سدخان173652321413012007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير احمد كريم خومان173662421422023113

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيام البنين ابراهيم هاشم غنام173672621424012022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين سعد غافل حنيبر173682421411044041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب قاسم محمد حسين173692221422002072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية بيروت للبنيناحيائيمحمد سعد جدوع عبيد173702321411021041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى علي عذيب سلمان173712621422018209

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد جميل حمزه حنش173722221413030073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية النور للبناتاحيائيغفران هالل عبد ازغير173732621422047073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمجتبى محمد عويد جحيل173742221411018137
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين جاسب حسون عجيل173752621422017021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الشباب للبنيناحيائيعبد المهدي شاكر لهمود داود173762221411031118

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية السالم للبنيناحيائيمرتضى عواد عجاج محمد173772221411015152

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية ميسان للبنيناحيائيرضا نبراس غانم حمزه173782521411011050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيجنان انعيم زغير عواد173791621424046002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيهاني غازي هادي عناد173802621411027175

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية حلب للبناتاحيائيغدير سعيد محمد كاظم173812321422053023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمرتضى حيدر عباس حسن173822421413017081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحمزة جابر راضي ثامر173832621411038022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمه عقيل حميد كميل173842621422004110

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حسن حسين علي جواد173852621411001152

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الميمون للبنيناحيائيحيدر عدنان جفاة سعدون173862621411033047

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين سعد محسن حمود173872321411005030

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد حسن كاظم خضير173882221411019004

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية التسامح المختلطةاحيائيمصطفى مالك عبيد محمد173892321417051035

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه عادل تايه اسود173902621422013044

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية النجوم للبنيناحيائيمحمد قاسم يحيى سلمان173912321411026062

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيسجاد حسن علوان ابو الدوح173922621415009008

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد نصر عبد زيد سعود173932321411003071

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحيدر باسم مهدي زنوب173942621411038025

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر جابر حمزه زيد173952321413018086

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين ستار حمزه راشد173962321411007045

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية النخيل المختلطةاحيائيذو الفقار عاشق محسن حسن173972321417039019

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيغيث عبد االمير عبد الحمزه زغير173982421411035040

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمسلم عقيل فرحان عزيز173992321417003052

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد مصطفى جليل طاهر174002221411035160

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الشطرة للبنيناحيائياحمد طالب فليح حسن174012221411018010

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد قحطان جياد عبد الشهيد174022521411014181

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب حبيب عبد الساده جوده174032621422017084

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياسراء يحيى رزوقي مهدي174042621424012016

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83ثانوية الدبوني للبناتاحيائيام البنين هادي زيد عبد174052621422027006

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيرؤى حافظ مديح فرمان174062621424010022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0086.50اعدادية المحاويل للبناتاحيائيآيات باسم رحيم راشد174072321422039004

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء حسن ياسر راضي174082321422030025
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين جاسم عليوي صياح174092621422036022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33اعدادية كوثى للبناتاحيائيفاطمه حميد شاطي عبيد174102321422073143

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33ثانوية الطف المختلطةاحيائيحنين مهدي محمد ناصر174112321427032021

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيرواء هاشم ناهي حمزه174122321424005022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيرحاب حسن جاسم والي174132621427010015

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيايات حسين عبد علي شالوك174142721422008013

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيرفاه كاظم فرحان صفانه174152621422021018

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى515.0085.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين غازي تركي محيسن174162321422012049

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينه علي يازع ودع174172621422044040

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50الخارجياتاحيائيزهراء رائد لطيف شهاب174182221428050238

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0085.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيفاطمه حسن دغم الطيف174192521427014035

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0085.33ثانوية االعتماد للبناتاحيائيسكينه سعد خزعل جبر174201421422067043

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17ثانوية السهول المختلطةاحيائيفرزدق عالوي ابراهيم راضي174212321427050028

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17اعدادية النصر للبناتاحيائيمنال فاضل بنوان سلمان174222221422052087

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائينهى باسم نظام مالك174232321422003145

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى510.0085.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريام احمد محيسن دالي174242621422031113

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0084.67ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب اركان راضي علي174252321422058037

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0084.67اعدادية النيل للبناتاحيائيمروة خضير خوين مجهم174262221422054092

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0084.67اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه بشير عليوي ناصر174272621422021044

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى507.0084.50اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد كشاش عبد هللا174282421424014020

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى507.0084.50اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء علي حميد محسن174291121422006088

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0084.33اعدادية اليقظة للبناتاحيائيسناء حامد جاسم حسين174302321422014114

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0084.33اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفذك محسن محمد يونس174311721422023093

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0084.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهجران عبد هللا علي شاوش174322421422028214

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0084.33اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك احمد ضايع دحام174331421422059010

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0084.33ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيكوثر سلمان داخل ابو حذافه174342421427008148

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0084.33اعدادية العفاف للبناتاحيائيمنى طعمه حسن جاسم174352421422048153

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى559.0093.17اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء ليث عدنان مهدي174361821422071053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيعتاب هاشم حمود روكان174371921422087061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعباس حامد شاكر كاظم174382421411040042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرغده عبد الرحمن كاظم عبد الرضا174391821424007018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائياستبرق ناصر رسن جري174401121422029001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية بلد للبناتاحيائيغاده خالص حسن علي174411821422017102

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعباس وسيم محمد وحيد174422321411062033
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0089.83اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسنين احمد موسى جوده174432421411021017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمهدي شناوه جابر بعيوي174442421411028085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50اعدادية بروانة للبنيناحيائيبرجس غازي فيصل فوزي174451921411066006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية عين الحياة المسائية للبناتاحيائيسبأ غازي خزي مباشر174462521426002025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعباس عادل عطيه حاجم174472721411041014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية البخاري للبناتاحيائينبأ جاسم احمد علوان174481221422027060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء حسين براك علوان174492121422046054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33الخارجيوناحيائيمصطفى خالد ابراهيم عباس174502621418001279

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعبد الستار رزاق سمير نعمه174512521413014049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعالء عالوي عباس جالب174522421411037118

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره غانم كاظم174532821422018048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الروافد للبنيناحيائيمسلم عامر مهدي فرج174541821411073084

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب رشيد فشاخ شريده174552221422083147

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيغفران حامد عبد زيد عباس174562521424013080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر زين العابدين عبد الكريم عبد هللا174572721411034076

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حيدر بادي علوان174581421422040024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي عوني محمد جميل عباس174592521411007265

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0089.17اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين اكرم جابر جاسم174602221411039005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعباس سليم عبد الحسين خليف174612321417007083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمسرى جواد لبيب صالح174622121422032176

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك ابراهيم عبد الرحمن صالح174632121422013026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيلينا عبد االمير هاشم محمد174642921424004084

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم عطشان باتين174652421411008133

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيعلي ميثم محسن عبود174662321411062043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83ثانوية الغدير للبنيناحيائيمحمد خالد حمود برد174672221411006051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67إعدادية المقدام للبنيناحيائيمشتاق طالب حسن نعمة174681421411015127

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية بحزاني للبنيناحيائياسماعيل محمد عباس حسن174691721411058010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمهدي ياس خضير جاسم174702721411045125

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الكوت المسائية للبناتاحيائيدعاء اركان كاظم راشد174712621426001162

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيجاسم محمد عبد عبد الحسين174721221417001014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد مؤيد سلمان صالح174732121415004039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسين حسن174742121413002016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية اويس القرنياحيائيسجاد مجيد حميد دوشان174752121411083005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا ستار كاظم فرحان174761121411024031
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50الخارجياتاحيائيبنين مهدي رحيم عطيه174772521428050100

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية العزة للبنيناحيائيحسام هادي يوسف حامد174782621411007016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد مهدي عطشان جبر174792221413023092

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية الزمر للبناتاحيائيفاطمة احمد سامي علوان174802121422036072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حاتم كرم صبر174812621422047034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية البحتري المختلطةاحيائيمحمد حسين كيطان عبيد174821821417004018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه عليوي شناوه هماله174832621422018165

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن نعيمه174842621424002076

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيفالح حسن منغر خنياب174852321417004031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية المحاويل للبناتاحيائياصاله عادل ابراهيم حنتوش174862321422039014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33ثانوية البدر المختلطةاحيائيحسين عبدالعالي صكبان علي174872221417006006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات فاضل كاظم رداد174882921422024032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسن اسعد كاظم مشنشل174892721411031023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياميمه محمد عبد خلف174902121422008014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية الباقر للبنيناحيائيكرار حيدر عباس هاشم174912321411037059

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبدهللا سعد مطر شيخ174921921411101070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد طارق تركي كاظم174931221411040102

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبتول عبد هللا لفته هويدي174942921424003018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمصطفى رياض مضر مرزة174952321413016096

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء صالح مساعد حمادي174962621422013035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدي جالل رشيد174972521424015112

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين سعد جابر وناس174982921411019041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية الزمر للبناتاحيائيحال عالء طه محمد174992121422036019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية سومر للبنيناحيائيسجاد خالد ابراهيم عبيد175002421411004074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي طالب محسن175012321411020088

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء محمد صبار حسن175022621422031065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتضى حازم هادي شاكر175032321411033206

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية المودة للبناتاحيائيتهاني انور صادق هاشم175042621422008019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية الراية المختلطةاحيائياسماعيل ثامر محمد ابراهيم175052121417002003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيمحمد رعد علي صالح175061821417077056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحامد ثائر قاسم سعيد175072121411037019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيسجاد حميد حسين عباس175081121411025057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية النضال للبنيناحيائيجاسم محمد حسن محمد كاظم175092121411028010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية االكارم المختلطةاحيائيعباس كافي كامل سهر175102221417083016
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد علي صليب جمر175112321411005125

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيهمام قيس هادي فاضل175122321411001090

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحسام بشير جالب حاجم175132221411055016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيصادق صباح شالكه منذور175142221413006082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد رستم طهيمز عباس175152421411026168

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيقريش لطيف ثامر عبد هللا175162121411075092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0062.67اعدادية النعمانية للبنيناحيائيكرار حيدر حمزه مهدي175172621411009142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33ثانوية العامرية للبنينتطبيقيوسام ماهر احمد علوان175181121511037010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى357.0059.50اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين علي راضي فرج175191321511005020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد ناظم عاصي قادر175202021411001221

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي كامل ياسين كاظم175211521511007108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحيدر عباس طراد عباس175221421511040033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية المنصور االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح عباس175231221513007004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحكمت عادل فرحان مشجل175241421511009022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية النظامية للبنينتطبيقيعباس عادل سعدون رفعت175251421511002011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيذوالفقار غالب كريم جمعه175262321515007015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى محمد عباس سلمان175271421511020097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعقيل مسلم عبد الحافظ حسون175281621511005040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيامير صدام محمد حسين175291421511017016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقياحمد ثائر وجية رشيد175301421513021001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمعن صالح معن دخينة175311421511006077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعمار توفيق شهاب محمد175321121511023023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيعلي ثائر شاكر فاضل175331121515004147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الفاروق للبنينتطبيقياحمد طالب سليم علي175341321511014003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الهدى للبناتتطبيقييقين عبدالستار عايد سرحان17535152052047050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي وسام زهير عبد الحسين175361021411019086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيثائر ثائر توفيق عبد175371121511031012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياسامة محمد رشيد كاظم175381121511015018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين عبد الزهرة نعيم عبد هللا175391621511017034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا خضير جاسم حمودي175401021511020151

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد كوثر محمد علي كرم175411021511020033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي ليث عبد القادر احمد175421021511026092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيوسام داود سلمان حزوم175431421511040090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيعباس نوزاد حسن باشا175441321511023020
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيصالح الدين عطيه وزه عبود175451221411040049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعبد هللا جابر عبد هللا غضبان175461421511017066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأحمد حميد عناد حسين175471021511022001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمحمود كاظم غاوي ديوان175481121511019086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيمريم علي نجم عبيد17549112052075016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيأديان عماد داود سلمان175501121422044002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد حسن علوان جعفر175512821511005123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الرسول للبنينتطبيقيحيدر علي نعيم عامر175522821511030011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد عبد هللا كريم عبد هللا175531321511017004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسعد عمار رجاء محمد17554102051013054

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي سفيان سبتي عبد علي175551021511019066

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي مازن نجم عبد175562121411008093

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمهدي غازي وهيب سلمان175572621413001095

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد محمد ضياء بدر175582121411002013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمروه قيس منشد فيصل175592121422092081

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي الرضا علي يحيى مهدي175602621411019044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى514.0085.67اعدادية البصرتين للبنيناحيائيليث موسى عجيل مطير175612221411027136

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0064.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيياسر سعيد حمدان ميمون175622621411001217

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية النبوة للبناتاحيائيمالك محمد جاسم مجلي175632221422076019

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقييوسف ستار زوره سعيد175642821511012065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية التحرير للبنينتطبيقيسجاد جليل كامل غيدان175652621511002021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد فالح طاهر ناصر175662621411005132

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي حسون خنيصر بندر175671421511016089

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد الباقر سعيد حميد زامل175681521515001167

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي عبد هللا كريم عبد هللا17569132051017038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67اعدادية النجاح للبنيناحيائيعباس رحيم شالل سعدون175702221411057074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعبد الرحمن ربيع جدعان طوكان175711921511062015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر رحيم كاظم فنجان175721521211009161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد علي حسين عوده175732421417020079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيمنير كريم بدر عباس175742721515003054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية بني سعد للبنيناحيائيامير علي اكبر داغر175752121411008014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيحيدر نعمه محسن لطيف175762521511035020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعلي محمد نعمة كنيص175772421511010033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00ثانوية التعاون للبنيناحيائيمحمد ظاهر محمود علوان175781821411096008
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيياسين مازن مطيع قاسم175791321511010096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اإلعدادية المركزية للبناتادبيهبه مصطفى صالح سلمان175801421222063053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي نعيم قاسم حسين175811521415001153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيامير خليل علي حسون175821321211002008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية نفر للبنينتطبيقيغيث عالوي واشي راضي175832421511020016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17الخارجيونتطبيقيزين العابدين حيدر حسين خضير175841221518001048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية الفيحاء للبناتادبيشيماء عبد الرضا عباس كاظم175851321222013033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية المعرفة للبناتادبياخالص عارف فرحان محمد175861121222060001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيايمن حسين فاضل فيصل175871321511010019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية البشير للبنينادبيعباس ضياء العب محمد175881421211033051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية البراق للبنيناحيائيعمار حاتم كاطع لكن175891521411002063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينور اكرم سالم فاضل17590232042116057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية القائم للبنيناحيائياسامه بشار حامد عبد المجيد175911921411023011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمصطفى جاسم دراو مطلك175921321411035049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الوفاء للبناتاحيائيساره صالح هادي حسون175932221422057077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية النصر للبناتاحيائيرسل باسم محمد كاظم175941221422031070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية الصفاء للبنينادبيسيف علي عبد هللا محمد175951421211046026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك محمود هادي علي175961521222007019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيفاطمه عالء كعيم عبد هللا175971321522017035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيرنا امير عبد الكريم علي175981321226002012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية الكاظمية للبناتادبياساور بهاء مجيد جليل175991221222029001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيامير علي حسن زويد17600142021020006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية العقيلة للبناتاحيائييقين عبد الزهره حسين عبد هللا176011521422001153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية الزقورة للبناتاحيائيانعام صباح ابراهيم رشيد176021121422065002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيدنيا حمزة تركي جاسم176031121522006017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمنتظر عبد عبد الكريم عبد176041221211039095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيسبا رحمن حميد كاظم176051321422035069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة سلمان جميل عبد176062221422054080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيزينب عبد الهادي عيدان الفت176071421522068016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيلبنى ثائر احمد كريم176081221522021022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعبد هللا عباس ابراهيم هاشم176091521211016057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية الوفاق للبناتادبيصفا عدنان علي حمادي176101221222022042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسن عالوي فليح حسن176111321211009021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيعذراء مهدي عمران جواد176121521422013047
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيجالله ناجح كامل حسين176132521422004193

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينبأ محمد هواي راضي176141521522001033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمهند حكمت ناطق جعفر176151321511021098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيحيدر شاكر طالب تايه17616272051152020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83اعدادية الحرية للبناتتطبيقيرقيه محمد هاتف موسى176171221522026023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية االنتصار للبناتادبيصفا عمر عبد العزيز عبد الرحمن176181321222015064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحميد بدر حميد مغصود176191421211035049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيكوثر فياض حسن خضير176201321222029049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية المآثر للبناتادبيهبه حسام عزيز عاشور176211621222100030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزهراء عماد عبود حسن176221321422045017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الفيحاء للبناتادبينبأ ناصر حسين حرز176231521222008112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الزهور للبناتاحيائيسبأ عمار يونس كاظم176241121422019015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيإبراهيم عبد الحسين صالح سلمان176251621515003001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيلجين مهدي عبد هللا محروس176261321522010025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيفاطمه سامي جباري صالح17627132052093033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17الخارجياتادبيفريال هيثم محمد رضا176281421228050683

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية سيناء للبنينادبيسعد وعد عبد الرزاق جاسم176291321211018027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الخنساء للبناتادبيبسعاد علي راضي كاظم176301321222018007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيتبارك علي طاهر علي176311121222034009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعبد هللا ياسين حمود محان176321221411037028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيقاسم بدر حميد مقصود176331421415004071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعبد هللا رزاق جمعه حمادي176341221215003108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيروى عبد الكريم مجيد سعيد176351321222029021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية ابن سينا للبناتادبياية ثائر محمود حبيب176361221222044003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء حيدر عبيد فجيله176371421422052033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعثمان جبار سرحان فياض176381921511062020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية ام سلمة للبناتتطبيقيأيات صباح محسن حمزه176391221522016002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية الثائر للبنينادبيسجاد صفاء سامي هويدي176401221211011013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية البالد للبنينادبيحميد سعد حميد ابراهيم176411221211008022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية يافا للبناتادبيغدير حسين علي حسين176421321222031097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي جاسم حسين جاسم176431221211039098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية قرطبة للبناتادبيشهد محمود حمزة حسن17644232022126025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيجالل حسين مكطوف خضير17645262051049005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية االبتهال للبناتادبيعذراء جاسم كاظم غازي176461421222005023
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعلي محمد نور الدين واراني176471421215011052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية السياب للبنيناحيائيزين العابدين محمد جميل شيحان176481321411028037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمرتضى يحيى دخان جبر176491421511003039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية البراق للبنينادبيعلي جاسم زغير لفته176501521211002081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية الرافدين للبنينادبيسيف نعيم طعيمه عبد الحسن176511521211001065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء حيدر كاظم محمد176521421226003055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية التجدد للبناتادبيضحى علي سعيد عايد176531221222037027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية العقيلة للبناتادبيبنت الهدى رياض فرحان محمد176541521222001015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيزهراء رفيق علي عباس176551421426005023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية االعظمية للبناتادبيآيه عمر سمير قاسم176561321222004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء فالح حسن جوده176571421222063023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اإلعدادية المركزية للبناتادبييقين احمد غازي مكلف176581421222063056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه عدي عبد هللا صبري176591221422031190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي مالك عدنان ياسين176601321211023023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا ادبينبأ حيدر عبد سلمان176613021227023002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعلي عواد جبار عبيس176622421417010026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيايه معن محمد الطيف176631021222027019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر عباس شنيشل ناصح176641421211041105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيفاطمه سعد حميد كليل176651321522010023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية المحسن للبنينتطبيقياسامة رضوان داود سالم176662121511080005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيباقر حسين طالع بدن176671121211052024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبييقين مهدي عذاب موسى176681521222013066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17االعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء ماجد نجم احمد176691321422041019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحكيم كاظم حسين يوسف176701521211007075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيرسل امير عبد الكريم علي176711321226002011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الزوراء للبنينادبيكريم رياض كاظم عبد17672122021006013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهره عالء محسن سلمان176731221422024087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيمصطفى حسن حنش عليوي176741321411007024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي احسان علي كاظم176751321211031064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى315.0052.50اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين علي جوده جابر176761421411010011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية البراق للبنينادبيسجاد محمد جاسم حسون176771521211002060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين علي محسن علي176781521211008026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد نصيف جاسم نصيف176791221211039008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية ابي غريب للبناتادبيامنة رحيم عبوسي رحيم176801021222029009
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتتطبيقيقمر الزمان احمد عبد الكريم طاهر176811221524002004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين عامر نايف غافل176821221511022036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية حماة للبناتاحيائيهدى غزوان علي جاسم17683112042084212

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد احمد محمد تقي جراغ17684152021017115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33اعدادية حطين للبناتادبيايالف احمد عبد االمير نعمه176851321222027003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرباب هادي كاظم جواد17686132042111031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن علي فالح معين176871321411012031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية الشماسية للبنينادبيمهدي سعد مهدي كاظم176881321211021054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيزين العابدين كريم عبد الرضا سلمان176891421411041043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية النضال للبناتتطبيقيرؤى جعفر عبدول عبد العباس176902821522001017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمختار حيدر جمعه وهاب176911321511021086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقينور وليد أبراهيم صالح176921121524014023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعبد الرحمن حامد محمد جدوع17693142051015031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية الصمود للبناتتطبيقيحوراء عماد عبد هللا محمد176941421522034006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعلي رياض راضي باجي176951121515002039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيفيصل مازن فيصل علوان176961421211029069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33الخارجياتادبيلمياء محمود كريم عيسى176971121228050580

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيالحسن علي سليم فرحان176981421215002022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية المهند للبنينتطبيقيسيف حسين صبيح حسين176991121511040002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد جاسم قاسم محمد177001121511041126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف حسين حمزه حسن177011121511018078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء سعدي عويد عباس177021021222013020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى جاسم جبر عيسى17703142021013142

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية البشير للبنينادبيسجاد اياد عبد الجبار مصطفى177041421211033042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية العال المسائية للبنيناحيائيجبرائيل ماجد هندي سلمان177051121415004026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى510.0085.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين كريم عويد عثمان177062221411033096

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية المعرفة للبنيناحيائييعقوب يوسف حميد خلف177071921411033026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية النهروان المختلطةادبيحميد طه حميد عبد177081921217027003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيسميه حميد حردان اسماعيل177091921522052020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد اسماعيل يوسف محمد177102121411009240

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيكرار عدنان جاسم حسين177111421211016052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيداود حميد داود علي177122121211072015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعلي عباس شريف وهاب177132121211021013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيمها وليد عمران محمد177142121522050031
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد علي عبد االمير كاظم17715212051029022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى303.0050.50ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعبد الهادي حسين هادي حسن177162121211015016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء علي فليح صويح177172221522057013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيضحى ماجد حمدان حسن177182621422032057

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية المناهل للبناتاحيائيتبارك جليل ثاني فريح177192621422043024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك صباح سريح يدام177202621222018007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00ثانوية األعراف المختلطةادبيحامد سالم هادي نحير17721262021161002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0052.83اعدادية العزيزية للبناتادبينور حيدر رضا حسين177222621222039021

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية االحسان المختلطةادبيعادل خالد كاظم خشان177232121217068008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية العزة للبناتادبيحوراء طارق عوده مارد177241121222001011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية دار السالم للبنينادبيضرغام احمد صالح حمادي177251021211025021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقينور الدين جاسم علي عيسى177262821511022053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمصطفى باسم محمد عبد هللا177271221511019048

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير بهاء ثامر عبد االمير177281621424072180

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمة رياض محمد خليل177291621422062035

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمه بهجت عبد العالي جويد177301621424016016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيمريم هاشم عودة عيسى177311621424021029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0097.00اعدادية العشار للبناتاحيائيآيه محمد جاسم جعفر177321621422053006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية البسمة للبناتاحيائيهدى عادل صخي جبر177331621422080073

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهبه عودة يوسف محمود177341621424010100

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائييقين صباح شاكر حسين177351621426001051

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء مصطفى سلمان عيسى177361621422053066

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل عبد الواحد شعبان177371621424048028

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية غزة للبناتاحيائيأمنه محمد حاجم بريدي177381621422034002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيالزهراء مالك نوري جازع177391621424072012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة سامي محمد عبد السيد177401621424062079

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية المسار المختلطةاحيائيتبارك صدام كاظم بداي177412221427043008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء حسين داود سلمان177421621422054012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنان جاسم محمد حسن177431621422003022

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء زكي طاهر محمد177441621424024044

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50اعدادية االعالم للبنيناحيائيسجاد زين العابدين عبد عيسى177451621411041009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيسجى عدنان غردول عبد الزهرة177461621424062063

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمة مقدام خزعل صبيح177471621424044075

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائياديان علي احمد عبد177481621424029002
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيعلياء شاكر عبد الحسين عبد الحسن177492521422003376

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء ثامر عبد علي جازع177501621424072100

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسارة محمد احمد شهاب177511621424038035

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة باسم عبد الحسن طالل177521621424002040

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء مجيد زهراو عبيد177531621422094026

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية االمامة للبناتاحيائيبنين عباس محمد عليوي177542721422056017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه حسن محسر فتين177552221422005036

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد حسين صالح177561621424010036

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد االمام رحيم عبيد177571621413071052

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين فاهم فرحان عطيه177582321422062032

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمختار كريم حسن عبد177592221413004141

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء عيدان علي177601621424014031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور صبيح لفته جاسم177611621424072292

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حامد سلمان177622221424049058

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدى حميد عبد الهادي عبد السيد177631621424005098

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشفاء قاسم هادي كاظم177642321424006238

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.8896.15اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد مخلص عبد الحسين نعيم177651621411068042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية السنية للبناتاحيائيبهاء خالد حسين ناجي177662421422009067

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية المآثر للبناتاحيائيمنار عباس حاتم راضي177671621422100042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات نصير حاكم عبد الزهره177682421422022020

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عدنان هاشم محمد177691621424072213

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيتمارا توفيق كاظم عبد الصمد177701621422047004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين علي وحيد ساجت177712421411042043

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيامل عباس حسين مشحوت177721621424024006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيدعاء يحيى كامل سلمان177732221424046009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزينب محمد حميد عرنوص177741621422009036

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيحيدر اياد بدر عبود177751621413113009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب شهيد جابر الزم177761621424011068

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيمحمد علي فالح مهدي جابر177772221413012150

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه خالد عبيس حسوني177782321422029074

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينور كريم علكم كزار177792221424017261

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيابراهيم كاظم شيال عكموش177802421411038002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الصادق المختلطةاحيائياساور خضير جابر راضي177812321427006003

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم فرقد فرحان حميد177821621424060044
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحمن عبد الساده فلوح177831621424057039

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية العزة للبنيناحيائيعبد هللا محمد خضر عباس177842521411016026

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيرسل خالد رشاد عبد الحسين177852521422003156

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك نجاح ابراهيم لفته177862121422048032

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائياية خلف حسن ناصر177872221424065006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية المعرفة االهلية للبيناحيائيحسين علي نعيمة غويض177882221413060041

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبنين عباس محسن حسين177892521424004155

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيبنين فاخر كاظم هاشم177901621422059010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهبة بشير جواد كاظم177911621424022170

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيرواء لؤي عبد محمد جاسم177921621424058017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيلبنى عدنان طالب عبد الوهاب177931621424010082

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.6495.44ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء موسى عوده ضايف177942021422032038

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.4895.41ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيأحسان حسن محمد حسين مرشد177951221411001002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.4495.41ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي محمد هادي موسى177962521413028055

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيفاطمه شهيد كاظم شهيد177972521424015109

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد الكريم جابر عطيه177982421422028100

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيرانيا هيمن يحيى رحيم177991621424057012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد قاسم سيد حنون178001521411005129

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيصدر الدين حسناوي كاظم اكريدي178012521413017054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية579.0096.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيمالك محمد نعمه محسن178022221424051145

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية سروة للبناتاحيائيمريم حيدر مرحب علي178032021422050038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب حسين كاظم حسين178042421422010068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين محمد مهدي محمد178051821411106013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الناصرية للبناتاحيائيحوراء علي مسير محمد178062221422035018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفرح حازم عبد الرحمن زغير178071621424022136

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية المسعودي للبناتاحيائيشذى كاظم كريم عمران178082321422020059

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الواحد جاسم178092221424022032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيابراهيم احمد محمد عطوان178101721413007001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرشا جمهور حسين شويلي178112221422010047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب احمد حسين علي178121621424072124

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار كاظم حمدان كطان178131621411001118

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم جباري لطيف178142221413023189

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمؤمل ماجد ابراهيم حسين178152221411039024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعالء شهاب احمد كرم178162021411088084
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي شكور نوري جبار178172021411088089

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية ميسان للبنيناحيائيمصطفى احمد غانم عبد الساده178182521411011141

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي محمد خليل خلف178191621413006060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي احمد حسن جابر178202521413017066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبراء عامر سليمان رحيم178212321422043022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي صافي كريم نجم178222321415003079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية عائشة للبناتاحيائيزمن وسام محسن دلف178231821422022061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمقتدى عبد الزهرة فاضل محسن178241621413115021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى عبد الصاحب حسين علي178251621411001168

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين حمزه خالوي صفر178262321422033015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم محمد عطوان178271721413007005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي خالد لطيف غراف178281621413006051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عامر جواد عبود178292521424004444

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد عباس عبد الرحيم حسن178302121411002010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية البيان للبنيناحيائيسجاد محمد ابراهيم عيدان178312321411014072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمحمد امير محمد احمد178321821411010034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية المصطفى للبناتاحيائياستبرق خالد ابراهيم صيهود178332221422006003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيضي علي فارس حسين178341621422038048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائياحمد قيس فاضل حسن178352021413007002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر هاتف سمير178362521413033086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية الرواد للبنيناحيائياحمد قاسم احمد مطر178372021411021015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء تيموز عباس جعبول178382521422026060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزهراء ظاهر مايع لفته178392221424003071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17للبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيدنيا احمد ناصر كاظم178402221422064009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياحمد فائق موحان عبد هللا178411821413009002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغدير علي حسين حسن178422521422040165

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيخديجه ثائر فرحان جعيول178432421427008049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة احمد محمد احمد178441721422061019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياكرم حسن كاظم عبد الحسين178452521413013025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية السرور للبناتاحيائيدنيا عالء هاشم يوسف178462421422002034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية الرميثة المسائية للبناتاحيائيجلنار شريف شعالن مهدي178472921426002002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرسل عباس نعيم حسين178482221424045086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية الغدير للبنيناحيائيمحمد عمار عبد الواحد صبري178492221411006061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب رشيد عوده عبد هللا178502721422033168
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية القدس للبنيناحيائيقاسم حسن جيار علي178512321411043038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب عبد الرسول عبد الكريم حسين178521621422053073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد كاظم محمود جاسم178532121411033007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين ظاهر طالب علي178542321422015022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة أحمد سالم تركي178552221422048097

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم حميد مجيد عاشور178561621424038058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمنتظر سكر عجوب منذور178572421413013016

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية /الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينرجس عمار قاسم هاني178581521422005126

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0083.17اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيغيث عالء جليب حمد178591621511006132

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0081.83اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيبراء عبد الوهاب بدر عبد الوهاب178601621522089008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0080.33ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيفاطمة مخلص ناصر علوان178611621524062027

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0079.50ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيالحسن محمد حاشوش بدر178621621513014005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0079.17ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمريم عاصم عبد هللا محمد178631621524001017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0079.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيحوراء باسم عبد الحسين سهر178641621522013009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0078.83ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عمار عبد االمير شهاب178651621524038018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0078.83اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعبد هللا ميثم احمد قاسم178661621511018078

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0078.67ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيمنار شاكر محمود فرج178671621524027012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0078.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين علي فالح حبيب178681621511001072

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيحسين سلمان ابراهيم سلمان178691621513031004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.2888.55ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائياسماء رائد مالك عبد الرضا178701621422056001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0086.50ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين عصام صالح عباس178711621513015016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0085.33ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرحاب حسين عبد الحسن صالح178721621422071032

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0085.17اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب سمير موسى جابر178731621422021048

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0078.50اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه داود سالم داود178741621522043057

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0077.83اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعباس عدنان درهم كاظم178751621511057091

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0077.67اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيتبارك عدي قاسم كحيوش178761621522021012

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0077.33اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيهدى ناظم صالح طويش178771621522038050

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسن صفاء يعقوب يوسف178781621513040008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0076.67ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيتبارك اركان عباس فاضل178791621524066009

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0076.67االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا شرهان جالب178801621511001091

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0076.67اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم ابراهيم كريم كاظم178811621522015039

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقيدعاء احسان عالوي جاسم178821621522016015

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50اعدادية األبلة للبناتتطبيقيبنين حيدر عبد جراد178831621522016011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0075.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرانيا احمد عبد الواحد حيدر178841621524072009
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0075.50اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد سالم سعيد علي178851621511046131

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33ثانوية النبأ للبناتتطبيقيأم البنين ماجد عزيز وحيد178861621522040001

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبتول نعمت يوسف حسن178871621522058009

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0075.33ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيوسن وائل جاسم حسن178881621524014026

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0075.00ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقينور الهدى حسين عبد هللا رمضان178891621524079005

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0074.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزهراء علي مهدي طاهر178901621522009016

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0074.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد نجم محسن عزيز178911621511020111

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0074.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عصام حسن عبد الرزاق178921621524018021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0080.83ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائياحمد باسم صادق شنشول178931621413110003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0080.33اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقياشجان ناظم خلف كاظم178941621522035006

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس مال هللا فرهود178951621426001047

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0087.00اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس حسين صالح حسين178962821511002055

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0086.33اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس جبار كاظم حميدي178972821511002054

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقياحمد جواد خطار مكي178981621513001001

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0084.33ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيبنين مخلص عبد اللطيف ابراهيم178991621524001005

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعبدالوهاب سعد عبدالوهاب محمد179001621413022026

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0083.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الكريم مجيد هاشم179011621424011035

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.8481.97ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينادين صباح نوري حسن179021621422056029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0081.00اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائياالء عبد الحسين عبيجي رابض179031621422026007

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0079.67ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم هشام عبد الزهره مجيد179041621424011132

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0079.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرحمه عادل قاسم سلمان179051621424024035

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0079.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب عارف عبد الرزاق عاتي179061621524024022

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0077.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيازهر احمد علي فالح179071621413123019

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0076.50ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور شاكر عاجل عطيه179082221424024049

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0073.00ثانوية الوالية للبناتاحيائينور صباح عبد غضيب179092221422066200

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0071.67ثانوية الصادقون للبنيناحيائيحسن رزاق حسن عبد هللا179102221411052012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0074.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيسجاد حسن علي وجر179112821511002045

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0071.67اعدادية العمارة للبناتتطبيقيديار ساجد جمعه عبد الحسن179122821522009017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية407.0067.83اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الحسن ميثم رحيم شغاتي179132821511005007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية402.0067.00ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيجواد كاظم عيدان كواد179141621511072004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0066.33الخارجيونتطبيقيمحمد موفق عبدالكاظم هاشم179152821518001273

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقياكرم وائل كريم والي179161621513026007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي جبار نايف دهمان179171621513026045

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمنتظر غسان فاضل عبود179181621511004094
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى محمد هاشم عبد هللا17919282051012094

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33ثانوية التحرير للبناتتطبيقينور الهدى احمد حسن صابر179202821522007017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى احمد رسن مطير179212821511001182

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية الثورة للبنينتطبيقيابراهيم احمد خلف علي179222821511001003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى كاظم جابر حسين179232821511001193

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقييقين حامد ياسين شبيب179242821522005059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيانور عالء جاسب راضي179251621513026009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي مهدي مولى كوام179261621511070063

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0077.17ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيسجى عقيل حسن عبد علي179272821522031030

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0076.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد باقر محمد عذافه حافظ179282821411001099

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0073.17ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيزهراء حسين عبود عيدي179292821522011005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0072.83ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر خالد جعيع عنيد179302821517004011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0071.83اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيصادق محمد عبد هللا نعمة179312821511002052

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0071.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسنين مقداد يوسف عبد هللا179322821511015027

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0071.17ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيافنان زيدان خلف بشيت179332821522016003

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائيرسل رحيم عليوي طابور179342221424024011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0067.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيحيدر توفيق عبد الرسول كاطع179351621413078005

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية384.0064.00ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيياسين نصير عبد الستار سعيد179362121411055063

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيمؤمل عماد مهدي احمد179372821411001092

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية416.0069.33اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد طالب فرحان محمد179381621511002205

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية394.0065.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيابراهيم جواد عبد الكاظم خلف179391621513021002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمريم حيدر صالح علي179401621222036069

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب محمود عبد العزيز عبد الحليم179411621522043047

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0065.33ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزينب فالح نافع عصمان17942162052243024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية391.0065.17اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي محمد سالم راضي179431621511034115

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية390.0065.00ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتتطبيقيرقية دافر مونس مشرف179441621524003002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية العشار للبناتتطبيقينور وليد عبد الرحمن احمد179451621522053062

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية388.0064.67ثانوية الثريا للبناتتطبيقيصفا عبد الخذر مجيد حسن179461621522097041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية386.0064.33اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزينب جالب مجبل دغير179471621522036033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية الثريا للبناتتطبيقيمروة عبد الخذر مجيد حسن179481621522097052

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية383.0063.83ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياكرم رحيم عبد جبر179491621513016006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء محمد خضير179501621513102003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب فاروق محسن جاسم179511621522043046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء رعد محمد جاسم179521621522039015
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية380.0063.33اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيايات عالء عبد الحسين سلمان179531621522064008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيحنين قاسم حسن قاسم179541621522079013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيمروه محمد احمد اسماعيل179551621522044046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقينبأ حامد عبد االمام خضير179561621522038040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيصبا صالح مهدي عباس179571621522013029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية378.0063.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيضحى نجيب سلمان منديل179581621522035047

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83ثانوية النور للبناتتطبيقيشهد هادي باهض كاظم179591621522086010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى طالب فرحان محمد179601621511002223

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية االريج للبناتتطبيقيزينب عبد الرحمن مصطفى احمد179611621522062014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيسجاد كاظم عذير منسي179621621511057081

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمه جهاد بهلول عبد الحسن179631621522061032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقينادية عقيل عمبر قنبر179641621522035078

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الستار عبد الجبار احمد179651621522076049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الوهاب فالح عبد الوهاب179661621513021128

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية373.0062.17اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي طارق يوسف حسن179671621511047034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية372.0062.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي عامر جدوع179681621524011031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيسجى ستار جبار خضير179691621522069032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية367.0061.17اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيعبير محمد طاهر عبد179701621522069038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية العليم االهلية للبناتتطبيقيهدى منصور عبد الحميد نجم179711621524071002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحيدر عقيل فهد سعيد179721621511002087

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيغدير ناجح عبادي عبد الصاحب179731621522084015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمه هاشم عبد الحسين صالح179741621522061037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيحوراء منتصر عبد الحسين محمود179751621526003022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعالء عطية راشد وادي179761621513003003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمصطفى علي صباح مطشر179771621511053032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية365.0060.83اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيانور ناجي جمعه سرحان179781621511011019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيهبة ضرغام جاسم حميد179791621522047010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحيدر حسين عاشور ثجيل179801621511010042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي كاظم عبود معن179811621511002159

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعبد العزيز بدر محيبس خلف179821621511038032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية363.0060.50اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيسارة حسين أرزيج جبر179831621522064040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهدى تحسين خلف لطيف179841621522051140

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتهاني حسين مصطفى محمد179851621522055012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0097.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى عوض محمد جشعم179862221422008121
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0097.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيسجى حيدر عبد المجيد حسن179871621422013030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0096.83ثانوية النبأ للبناتاحيائيايات باسم سالم عثمان179881621422040004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب عديل كاظم حسن179892421422008098

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي قحطان عبد الجبار كاظم179902221411059075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67ثانوية الدرعية المختلطةاحيائيعلي صالح حنيبر طالب179912421417019009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0096.67اعدادية غدير خم للبناتاحيائيشهد باسم قاسم حنون179921621422084018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد خلف موسى179932221424012157

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيساره عارف عبد الزهره محسن179941621424057024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزينب محمد عبدالرضا صالح179952221427048013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد هالل محارب ثويني179962221411062017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عليوي كريم179972221424061020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد فاضل غضبان جبر179982221411003022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي سلمان فهيد صالح179992221413025074

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد حسن عبد الوهاب180002221422077054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيفالح مهدي جياد مطير180012221413008055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة قاسم خلف رسن180021621424022129

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيمنتظر خضير نايف كريم180032221417009024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيعباس احمد ناصر جباره180042221413013088

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيفاطمه عبداالمير حسين جويد180052221427047004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد رحيم حسن ثجيل180062221411023040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد بشير منشد جاسم180072221413013150

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى هاشم صخي180081621424026022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض فليح حسن180092221413004133

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيدانية توفيق عبد الخالق عبود180101621424066013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجواد رضا كاظم محمد180112221413023028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب عالء جبار مهينو180121621426002123

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيحنان رمضان لفته جحيور180132221424055009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الصادق االهلية للبناتاحيائينور الهدى عماد مهدي غريب180142221424004107

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمنتهى عبد الكريم حسين عودة180152221424044069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتقوى كاظم صياح محمد180162221424028047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد اسماعيل حسن حمود180172221413006163

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية االعمار للبنيناحيائيعبد هللا كريم جبر مهاوش180182221411076018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم حميد عطوان لفته180192221424035046

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50الخارجيوناحيائيستار خالد عبد العالي محمد180202221418001294
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين ديوان ناهض180212221413013153

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية سامراء للبنيناحيائياحمد عمار ياسر حسين180222221411071002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى عادل حميد جسام180232221424022009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب شهيد رسن كاظم180242221424037051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسين حيدر مالك ستار180252321417016006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه غازي عطا هللا مسير180262221424037075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي طالل نعمه ساير180272521413017073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة اوس مجيد عبد هللا180281621422035062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية الخالصة للبناتاحيائيهدى عزام عبد الحسن شاطي180291621422064140

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية المروج للبناتاحيائيآالء يوسف جواد نعمه180302221422030005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد صادق رياض خميس عبد الساده180312221411072058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الحسين للبنيناحيائيمجتبى علي كامل جبر180322621411028117

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيامجد محمد خلف عبود180332221413040005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيعذراء حيدر عبد الوهاب مهودر180341621422061020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد توفيق شاكر جرد180352421411013003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيانوار عباس هاشم جابر180361621422017007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيغدير عصام سابط شا طي180372221424067061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيامامة محمد عبد المنعم عيسى180381621424027003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهاجر طه صالح فهد180391621422035090

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينعمة هللا عبدالكريم عبدالرزاق غصاب180402221424045237

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيافراح حسين علي عبود180411621422009003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيمحمد يحيى عناد عاتي180422221411033307

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائييوسف صباح شعير حميدان180431621411033061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جبار محمد عبد180442221411003252

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيحوراء فرحان خزعل فرحان180451621422044018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين علي جواد كاظم180462821411005034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية البتول للبناتاحيائيبنين حسين عبد علي حسن180471621422066006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايات ماجد علي عبد180482221424062006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي نوري نايف عبيد180492221413019031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين عبد الرسول جعفر موسى180502221424010067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسيل ميثم ياسين اصبيح180512221424045023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية سامراء للبنيناحيائيامجد هاشم زوره سكر180522221411071004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية االعمار للبنيناحيائيهيثم محمد جبر مهاوش180532221411076024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد حسون180542221411003164
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القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء قصي نعمه حسن180552221422004157

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0094.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيدعاء عباس كماز جبر180562221424020032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمنار وسام جاسب محمد180571621422043107

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه رائد خلف جبر180582221422007071

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين سليم عبد الشهيد حنون180592221415011027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياسراء رزاق محسن محمد180602221422010006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائياسراء حسين فالح حسن180612221422028013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن عامر وروش عبد الرضا180622421411014017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسجى سامي نايف رهيف180632221424030064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية الشباب للبنيناحيائياستفتاء هادي عزيز حميدي180642221411031024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب هادي صباح فهد180651621422102052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمة فاضل عباس شذر180662221422046126

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيسجى هيثم مهدي مكي180671621424064035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد علي مزعل180682821426001092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيمقتدى عبد المحسن علوش غالي180692421413003023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية القرنة للبنيناحيائيمهدي عبد هللا بدر برغش180701621411026060

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيسفانه هيبت حاتم سعيد180712221422055067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم ابراهيم طعمه شهاب180721621422051121

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيرواء ياسر حسن ياسر180731621422076025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب صبيح جاسم محاسن180741621422034028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية وانة للبنيناحيائيفالح حسين شيخو حسين180751721411086025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيندى علي جاسم محمد180761621424024106

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحنين عايد خلف نايف180771621422035025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صعيوج سمير معجل180782221411004372

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيزين العابدين بسام ابراهيم سلمان180791621411033026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيضحى رعد عبد الجليل مسعد180802221422083185

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيوالء صادق غالب سعدون180812221426001095

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عطية عرب محمد180822221411034085

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرضا ناصر180832221411003237

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي ناصح180841621413059008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى سالم رحيم عوده180852721422033345

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيروان كريم عطيه رحيل180862221424051041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية علي المرتضى للبنيناحيائيمحمد كاظم كامل طليع180872221411036010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيمقتدى نزار شهيد زايد180882221413013178

546 من 532صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين رياض جاسم محمد180891621422053030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتاحيائيأسراء ضياء نجم حسن180901621422098001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيميمونه عمار لفته درويش180912221422039351

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمه طالب علي حسين180921621422021083

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عبد الخضر ربيع لذيذ180932221413042010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين جياد غزاي عباس180942221413004039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين صبيح نايف مزعل180952221411003075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر قيس حسن غضبان180961621411001049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية الكوت للبنيناحيائيباقر سعد عوفي طاهر180972621411001021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه مسلم عبد الحسن نعمه180981621424024087

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية سبأ للبناتاحيائيتقى ماجد رشيد غليم180991621422019005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.3294.22ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيهاله عبد هللا عبد الكريم عبد الدايم181001621422007092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية العرفان المختلطةاحيائياحمد ناظم ذياب عبد عون181012221417042003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية الناصرية للبناتاحيائيكوثر فالح عزيز يوده181022221422035058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن ناجي تالي181032521413013277

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر زيارة رمثان181042221424030085

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية أهوار الجنوب للبنيناحيائييونس طالب تالي عباس181052221411063014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرقية عبد الخالق جاسم عبد الحسين181061621422004021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشهد عالء حسين علي181071621426002126

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيعلي عقيل سندال داغر181082221411055054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمؤمل حسين رزاق لفته181092221411027138

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيحسين عالء جبار مهوس181102221411033086

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة خليف كامل شمخي181112221424020104

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائينور سلمان عوض كوبان181122221424022092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب صالح جواد حسن181131621422003034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيهدى احمد عبد الرضا حواس181141621422004079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين جاسب رمضان181152221413019039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية السرور للبناتاحيائياساور بشير شاكر احمد181162721422006002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية البطحاء للبنيناحيائياحمد علي حسين بريج181172221411008007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه خضير رومي وبري181182221422042222

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن محمد عبد علي راضي181191621411001027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيرسل عطية نور مهدي181202221424050019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين مازن حسن كاظم181212221424045049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء صالح جليل نعيثل181222221422039166
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيرضا سامي جميل عجيمي181232221413021026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائياحمد حاتم حسين عباس181242521411029001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي امجد حمود خليف181252221411034220

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية المسار المختلطةاحيائيضياء عبدالكريم عبدالحسن عجالن181262221417043029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيراويه داود سلمان سكران181271621424051042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور علي لفته جويعد181282221424045246

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر جاسم زوير عجرم181292221411003094

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم عباس حسين محيسن181301621422012061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم جبار حسون181311621424066053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسجاد حسن علي حسن181321621413059005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير عدنان عودة رميح181332221411034050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين باسم ماضي بشير181342221411003062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء رمضان عبد علي هريط181352321422002060

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزهراء هادي جبر غالي181361621422026023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيسجاد عباس حمزة جالب181372421415004083

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرؤى خالد عبد الزهره خضير181382221424042011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية االندلس للبناتاحيائيافكار انصيف جاسم سدخان181391621422015005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور الهدى حسام الدين رسن عرار181401621424044091

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهنادي عدنان خلف صخي181412221424010235

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياسعد رزاق سماري رسن181422221411020017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمقتدى سعد صاحب حسن181432321413018291

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الكاظم عبد هللا181441621422102039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفرح حسين كامل محمد181452221424022074

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد عباس ناصر عبد الحسين181462421411042009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية االريج للبناتاحيائيتبارك كاظم علي عبادي181471621422062009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس عبد خلف مشعان181482221411019105

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب جواد جبر شامخ181491621424066026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب صبيح مهاوي مظلوم181501621424022078

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمالك ماجد عبود فليح181512421422013226

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيساره نايف حزام جبر181521621424028031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيايات بشير جرمل صالح181531621424051019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسين خلف رسن181541621413027028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية االهلة للبناتاحيائيغدير محمد بدر فجر181551621422104047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيابرار علي جاسب محيبس181562821422018003
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء صادق طه عباس181571621422094024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيسجاد صبيح عطيوي عبد181582221417023012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيهديل جواد خريبط خليل181591621424050059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم عبد هللا عبد الحسين عبد هللا181601621424057047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك صالح صابط عباس181612821422013025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي عبود مناحر شرشاب181622221411008041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيياسين مزهر تركي كاظم181632221411021259

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية الصفوه للبناتاحيائيسوسن انيس عبد الرضا سلمان181642421422043029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيتبارك ساجد سهيل حبيني181651621424044018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء جمعه نعيم جبير181662221422004091

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين حميد هادي حسون181672521413024025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسين علي سلمان محمد181681621411033018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد السالم فيصل عبد الرحمن181691621424029026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد ناجي محمد181701621413006040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي أياد كاظم حسن181712221411003153

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسميه جبر حطاب عبد هللا181721621424051091

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب مظلوم عويد منخي181731621424018019

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيمنتهى سامي عبد الحسين عبد الصاحب181741621422024051

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيرشا عباس سالم كريم181751621424062029

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة سالم عبد عبد المحسن181761621424022123

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيحوراء عالء داخل ابراهيم181771621426002113

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كباشي صالح181781621424062052

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33اعدادية الفضائل للبناتاحيائيبتول سعيد عبيد راضي181792221422005007

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33ثانوية الخيرات للبناتاحيائيام البنين نزار صباح ناهي181801621422010003

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية523.0087.17اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد دوالب181811621422094044

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائينبأ جواد كاظم صالح181821621422051134

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد مولى عبد الحسين181831621424022054

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسارة نائل مراد مرزوك181842221424045169

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيرقيه ساجد حلو ملبس181852221424017067

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية520.0086.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائييقين جبار طلب جويعد181862221422003097

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية519.0086.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائياميمه رزاق سالم محمد181872221424043010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية االصالة للبناتاحيائيايات علي غافل سعيد181882821422002014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيرقيه علي جيثوم دجن181892521424004356

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتقى حسين جبار صنكور181902821422005020
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية المؤمنات للبناتاحيائينرجس محمد وداعة علوان181912821422043050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي رزاق هاشم كريم181921521411006083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمالك راسم محمد عبد العالي181931621422071107

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيكواكب كريم شناوه كطوفي181942821422018087

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم رمزي مهدي بجان181952821422028084

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67ثانوية الميمونة للبناتاحيائيحوراء شمخي حسون فرحان181962821422023014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50ثانوية الميمونة للبناتاحيائيعذراء صباح كاظم بدن181972821422023059

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم عبد الزهرة عبد علي حمدان181982821422010102

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين حامد عطيه ظاهر181992821422018018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين علي زبيد عبيد182002521413024032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبيد عليوي182012821422018081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء نجم عبد االمير جاسم182022821422010057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم غيالن182032821422002090

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد عبدالكريم مهدي جوده182041621413089025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين حافظ اكريم بجاي182052221413041015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيعبد الغفار كامل جياد شريده182061621413025008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعلي حمود حنون حسين182072221413040060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية سيناء للبناتاحيائيزهراء خالد كاطع مخيلف182082821422014016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر احمد مايح مطلك182092421411047328

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسين جبار فرهود جبر182102221413004037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية العدل للبناتاحيائياالء حليم حسين مهدي182112821422032005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب عمار جبار كشيش182122821422032032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة ناصر كاظم عويز182131621424018026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور الهدى امجد علي عبادي182141621424051142

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب علي بجاي فرحان182152221422055057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية البينة للبناتاحيائينبأ علي عرير مهودر182161621422093026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهدى ثامر عيسى كاظم182171621424057056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد صبيح جبر محمد182182821411001009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمصطفى احمد نجم عبد هللا182192221411038152

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعلي منذر عبد الكريم صالح182202821411010026

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية االرشاد للبنيناحيائيعلي غانم عباس رهيف182212821411040024

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيجعفر قاسم عباس كاطع182222821411019002

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00ثانوية صدى الطف للبنيناحيائياحمد عوده حنون جيجان182232821411035002

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين علي جاسم عبد هللا182242821411010005
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمنتظر عبد القادر جبار مويعز182252821411027036

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعالء ناظم محسن حمود182262221413025069

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمد جواد عبد الكاظم سلمان182271621411020036

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزينب علي كيلو عليوي182282821422011031

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي داخل راضي182292821411001031

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عطية عنقود182302221413004108

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد باقر حسن فليح عبد الحسين182312821411021039

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية االضواء االهلية للبنيناحيائيعباس جواد حنون جابر182322221413040047

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة صبيح كاظم خلف182332821422020058

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي رياض شويت عبيد182342221413036035

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيغزوان علي شريف ياسر182352221413021050

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكرار حسين كامل جميل182362221413023156

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبشرى سيف شنان ياسين182372221424028029

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية522.0087.00اعدادية الفجر للبناتاحيائياقسام ثويني زويد كامل182382221422027007

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية521.0086.83ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائينور الهدى محمد ليلو محمد182392821427002012

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية520.0086.67ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجه جواد شعالن سري182402221424010079

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية518.0086.33ثانوية البدر المختلطةاحيائيعهد نعيم كاظم بدر182412221427006021

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية518.0086.33الخارجياتاحيائينوره محمد سمير نشمي182422221428050511

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية517.0086.17المختلطة (ع)ثانوية انوار اهل البيت احيائيحنان حافظ هادي دلي182432221427067005

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0086.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب احمد غميس جابر182442221422047104

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83اعدادية النصر للبناتاحيائيمروه جواد كاظم هليل182452221422052082

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83اعدادية االمير للبناتاحيائيايناس اياد تركي حسين182462521422021012

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية515.0085.83اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء جميل عبيد مانع182472221422057047

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية514.0085.67ثانوية الكحالء للبناتاحيائيامنه زوره تامول محمد182482821422011003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية514.0085.67ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيام البنين رفعت عبد الكاظم عبد الزهرة182491621424064002

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية513.0085.50اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء ساجد عبد هللا شنيار182502221422003033

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية512.0085.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيليلى مؤيد جبر حسن182512221422057110

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية512.0085.33ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيرؤى محمد خلف كطن182522221424049025

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية512.0085.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال شعالن خضير182532221424028084

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء رشيد حميد مكي182542221422006037

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد شمخي182552221424067041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيأيناس صبار عجيل ناصر182561621424023002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه خيري محسن مزهر182572221424005058

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0093.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيسجاد محمد نجم عبد182582221411019090
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيايات عدنان ستار حسين182592221424065004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير صبار غانم182602221422061060

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب سالم طاهر حسين182612221422066113

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50ثانوية الهناء المختلطةاحيائيتبارك حيدر بدر جاسم182622221427062003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33الخارجياتاحيائيايمان موسى كريم صالح182632221428050090

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيخضير شريف سعود مطير182641621413015002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية االبتهال للبناتاحيائيطيبه حسين نعيم دهيرب182652221422051030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية االدريسي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين شناوه ناصر182662221413049016

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيبنين رزاق عبدالهادي عبداللطيف182672221424046006

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم بدر182682221424046034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية الجنات للبناتاحيائياالء سالم شمخي جابر182692221422090003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد حسين182702221424047099

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرفقه ضياء حسن عسكر182712221424045090

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيحوراء خلف خالطي شهد182722221422026015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية الجنات للبناتاحيائيزهراء ستار جبار رائد182732221422090024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه ضاحي عبد جاني182742221422004026

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيتبارك محسن بطي مطرود182752221424017041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83اعدادية بردى للبناتاحيائيبنين فايق علي مشخول182762221422048020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة علي عبد مشحوت182772221422039298

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب عباس كاظم محمد182782221422047112

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب حسين عباس عفراوي182792221422077129

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين عبدالغفار حسين عبدالكريم182802221411021051

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0092.50اعدادية الفرات للبناتاحيائيزينب محمد جبار خلف182812221422002075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33اعدادية بردى للبناتاحيائينور الهدى مهدي ثامر حسين182822221422048127

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0092.33المختلطة (ع)ثانوية االمام الكاظم احيائيطه حمدهلل نصار عبدالرضا182832221417018008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيشكران محمود خريبط كاظم182841621424051092

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17اعدادية البطحاء للبناتاحيائيتبارك جمال صالح مناحر182852221422045018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب علي رحيم عبد النبي182862221422047118

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه يحيى عبد علي182872221422042351

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبشرى سعيد مناحي نعيم182881621424051028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزمن عبد الحسن رحيم جويد182892221422039145

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17ثانوية المنار للبناتاحيائيساره مناف عبدالحسين حسن182902221422058027

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0092.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايالف غسان ريسان عليوي182912221422039058

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسيل منهل عوده ضهد182922221422039046
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور رحيم علوان عبود182932221424012204

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيبنين عادل جهاد ضهاب182942221424044006

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83الخارجياتاحيائيزينب داخل نور صفار182952221428050270

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0091.83اعدادية الشهداء للبنيناحيائياحمد عبد حنين زامل182962221411051001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية البحتري المختلطةاحيائيباقر مهدي عبدالعباس صبر182972221417012003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم ثجيل ياسين182982221413019003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائينرجس علي عطشان عبدعلي182992221424061046

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67اعدادية النور للبناتاحيائيضحى عامر مزعل جابر183002221422042217

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67اعدادية كربالء للبنيناحيائيبهاءالدين ربيع ذياب محمد183012221411034059

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب فيصل ذياب كريم183022221424020075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم احمد حسين183032221424043058

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر زهير رشيد عزيز183042221411004146

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم محمد عالج183052221422039272

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيغدير حسين فاضل حليحل183062221422083199

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية التميز للبنيناحيائيايمن علي حسين صبخه183072221411077021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيبنين رعد غالب شخير183082221424060008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب خميس كاظم علوان183092221424010130

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد هللا حميد عبد هللا عليوي183102221411017087

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية الهبة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم نايف عبد الحسين183112221422018012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية الصادقون للبنيناحيائيحسين عباس عزران امريهج183122221411052018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50اعدادية الجمهورية للبنيناحيائييوسف مهدي صالح مزهر183132221411003355

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33اعدادية الناصرية للبنيناحيائيصادق عبد الشهيد رمضان مجحم183142221411002063

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن مجيد كامل مالح183152221413021013

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيكرار نصيف جاسم حمدان183161621413078014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهبه علي طفيح مناحي183172221422073130

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر رجب حيدر183182221424057024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناظم وهيب لعيبي183192221424067067

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيخديجه جبار خيون محسن183201621424057009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيخديجه محمد حسن علي مكطوف183212221424038009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية548.0091.33ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين ناصر عليوي عوده183222221413021022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيساره خالد مانه مدور183232221422026030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيكوثر حسين دمن راضي183242221422017046

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمعصومه ياسين كامل محمد183252221424005068

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية النبوة للبناتاحيائيبنين جبار انكريز سرحان183262221422076003
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد فاضل حمود183272221424010135

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينور الهدى خير هللا سمير سحيب183281621422026038

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية547.0091.17اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحيدر حازم حمود محيسن183292221411020044

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبدور سعد ياسر فراك183302221422047018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيامجد باسم شعالن ياكوت183312221411007010

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد معن ماشي183322221424045193

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين احمد عبد جعاز183332221411041004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيهجران ذياب خليل عامر183342221424010230

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم جبر شالش183352221422010105

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب صبر بدر صبر183362221426002246

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينورالزهراء اياد جفيل عبدالحسين183372221424065054

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس رحيم هلوس ضهد183382221411070098

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسالم عبد الكاظم نزال ساجت183392221411005036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية545.0090.83ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزينب محسن عبد الرضا اعوج183402221422051020

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0090.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عوده خزعل طاهر183412221411004278

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0090.50اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسين ضياء سبتي جمعه183422221411011015

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيمريم غني عبد علي183432221424017228

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائينور سعدون خماط منشد183442221424052020

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد صالح دشر تالي183452221413025045

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد عوده عجيل جابر183462221411039030

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0090.33اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي حيدر مجيد وحيد183472221411018109

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرقية عادل جبار عالوي183482221424045093

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17اعدادية بردى للبناتاحيائيتبارك هيثم قاسم حسن183492221422048024

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0090.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء جميل عليوي صليبي183502221422039104

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0090.00اعدادية المنار للبنيناحيائيحيدر عبيد عطيه راشد183512221411072027

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عباس سالم محمد183522221411003322

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامير صالح غالي رهيف183532221411003033

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية الحبيب المصطفى االهلية للبناتاحيائياشراق علي مانع مرداس183542221424069001

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0089.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيازهار كاطع سداوي طويهر183552221422061002

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسن علي عوده حسين183562221413013029

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء عبد االمير برغش شرشاب183572221422042087

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0089.50ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء شريف جاسم غالي183582221422061023

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0089.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى رائد برزان فاضل183592221424045040

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حسين رزاق مجلي183602221422042349
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0089.17ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيمنى عبد االمير صالح عبيد183612221424043082

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية اريدو للبناتاحيائيهبه حسن جبار حسن183622221422032017

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0089.00ثانوية الهناء المختلطةاحيائيفاطمه محيل درموك مطير183632221427062012

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه جاسم علي كماش183642221422045062

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عزيز عبد183652221424008048

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى حمدي جاسم وداي183662221422039370

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0088.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيغدير واثق حميد حزام183672221424017175

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء يعقوب جواد ياسين183682221424042028

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى عباس قاسم علي183692221422039373

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0088.67ثانوية الوالية للبناتاحيائيهاجر حميد شناوه حسن183702221422066206

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيحوراء وليد حسن علي183712221424022019

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء حسين عطيه عبدهللا183722221427048006

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0088.33ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم سفيح عبد الكريم183732221424047085

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسراء عالوي حسن مظهر183742221422039041

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم ناصر شبيب عجيمي183752221424020118

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء ناظم محسن مزعل183762221422066101

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمالك سعد عزيز ثامر183772221426002250

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0088.00اعدادية تونس للبناتاحيائيمريم حيدر ريسان خلف183782221422007080

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية التحرير للبناتاحيائيغفران حسين سريح والي183792221422061051

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية الشمم للبناتاحيائينور الهدى هالل شهيب جبر183802221422072044

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حازم طالب عبد183812221422039151

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائينبا قاسم عبد الرضا ساجت183822221424017246

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيهدى رياض كريم عجيل183832221424027060

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83اعدادية العقبة للبناتاحيائيرقيه فاضل هاشم محمد183842221422012030

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيجنات احمد صادق مهدي183852221424065011

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية526.0087.67ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيرحاب عبد الرضا ناصر روضان183862221424008068

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية526.0087.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيشهد عالء سليم ناصر183872221422061046

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية526.0087.67اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهدى عودة عباس عليوي183882221426002252

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية525.0087.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين كاظم عبد علي183892221422039408

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيايه رياض شويت عبيد183902221424036003

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33ثانوية المعارج االهلية للبناتاحيائيميعاد كامل عزيز سلمان183912221424017239

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية523.0087.17ثانوية الصدرين المختلطةاحيائينوره احمد مطشر هاشم183922221427003014

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية523.0087.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسجى ناصر اخضير صخي183932221424047057

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية523.0087.17ثانوية التضامن المختلطةاحيائيفاطمة رحمن شاكر علي183942221427001011
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية523.0087.17ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه منعثر خضير سلطان183952221424010190

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيخليل ابراهيم خليل محمد183961621511005027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.0064.17اعدادية ام قصر للبنيناحيائيكاظم نعيم جاسم مطر183971621411038005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيهند محمد علي حسين183981621522043086

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيبنين صفاء مهدي جعفر183991621522055010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمود عبد السالم عبد هللا جمعة184001621511041085

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0062.33اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسارة موفق نصر مرزوك184011621422004040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0061.50ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمحمد عباس ناصر يوسف184021621511059045

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0061.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عبد الباسط عبد الصمد علي184031621511001066

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحوراء يوسف عبد القادر كليت184041621422035028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيكرار رحيم قاسم داخل184051621513016047

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعالء هيثم عبود نجم184061621511045051

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب محمد فالح حمود184071621522016023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل علي حسين184081621513071128

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0059.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيابراهيم غالب خزعل مجيد184091621513021003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيرونق حامد مشكور حميدي184101621422013023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية سبأ للبناتاحيائيضحى اسعد عباس قاسم184111621422019024

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمنتظر محمد ضمد علي184121621415002071

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيعلي كفاح عبد الحسين منثر18413162041020016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيسجاد جواد داغر حمود184141621411057018

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقييحيى حيدر محبس عبد هللا184151621511043216

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17الخارجيونتطبيقيحسين عبد الكريم حسن علي184161621518001433

القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعباس عدنان حسين خواف184171621511065011

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية الثورة للبنيناحيائيجعفر محمد حسن حسين184182821411001018

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين مهدي هبسي حمد184192821515001171

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه ايوب صكبان بعنون184202221522004017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيجعفر ثائر محمد زبون18421162051028008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعلي كاظم شناوه حمود184221621511076031

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير عبد الجبار مجيد184231621515008035

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد قحطان غسان محمد18424162051015087

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية333.0055.50ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد االمير علي عبد االمير ادريس18425162051499017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبد الحسين جاسب رمضان184262221413007014

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83ثانوية الصادقون للبنيناحيائيمنتظر غالب عريبي هاشم184272221411052055

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية التفوق للبنيناحيائيمؤمل عبد الحسن حنون جبرة هللا184282221411062161

546 من 542صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021للسنة الدراسية  (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2021-2020لخريجي السنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيعلي حسين صبر حميد184292221417013019

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد ريسان طعيمه مهنا184302221415007243

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية314.0052.33اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء حيدر خلف هاشم184312221422077093

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية312.0052.00اعدادية عشتار للبناتاحيائيانفال رزاق عمران موسى184322221422044005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية329.0054.83اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين باسم عبد العباس غلوم18433162051061019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0068.33ثانوية السيبة للبناتتطبيقيسماح عبد الباسط غازي حسين184341621522074006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0064.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيزين العابدين حسين عبود صالح184351621511035055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية376.0062.67ثانوية العلياء للبناتتطبيقيمريم حيدر صادق جعفر184361621522052057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0061.33الخارجياتتطبيقيخديجه يعقوب عبد الوهاب احمد184371621528050144

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيبنت الهدى سالم راضي عوفي184381621522066005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية360.0060.00اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيهدى اثير شعالن سويلم184391621522020018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0059.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى ميثم احمد علي184401621511035142

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد العزيز ناصر لزام جدران184411621511032107

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيمريم كمال كريم عبود184421621222032053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83ثانوية المرفأ للبناتادبيتبارك حيدر غازي زياره184431621222039012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيهبه محمود زبن عبد اللطيف184441621522076063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفاطمه بدر ناصر حسين184451621522036059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقياسراء خالد عبد الزهرة حسين184461621522035004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعبد الرحمن مخلد كيطان مسجت18447162051036057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية الرسالة للبنينادبيكرار ناصر حسن غنتاب184481621211013042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمنتظر ماجد عبد الرضا خضير184491621511054111

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيامير حسين علي جاسم184501621515007039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان سلطان حيدر184511621515008083

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسجاد عدنان ابراهيم مهدي184521621511016053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية345.0057.50ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيحوراء عباس كامل عبيد184531621522037011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن مصطفى احمد184541621426002061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين اطياف محسن ماضي184551621213059003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية االجيال للبنينادبيعلي وليد خيري سعيد184561621211014044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيساره احمد جعفر عبد الحافظ184571621222073011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية األعراف للبنينادبيحسن علي مجيد علي184581621211058007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية القرنة للبناتادبينور محمود لطيف شنشول184591621222005027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50ثانوية المآثر للبناتادبيرباب خالد محمد عبد الرحيم184601621222100007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية االندلس للبناتادبيامنة عقيل حسن حاجم184611621222015008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية العلياء للبناتاحيائينبأ قاسم محمد عسكر184621621422052078
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد اسماعيل عبد علي احليفي184631621211017055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية حمدان للبنينادبيمصطفى رافد فرات عبد الكريم184641621211042071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد ساجد احمد حلحوت18465162021097005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية الشام للبناتادبينبأ مجيد راضي نجم184661621222077048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية األعراف للبنينادبيحسين ساجد احمد حلحوت184671621211058012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية المتنعمين للبنينادبيمحمود شاكر يوسف علي184681621211060026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء ثائر جاسم خضير184691621222029032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية السبطين للبنينادبيمرتضى عبد األمير حسين سلمان184701621211016045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي اكبر يحيى جباره عسكر184711621211081127

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية حيفا للبناتادبيزبيده مأمون عبد الهادي عبود184721621222045035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية االريج للبناتادبيزهراء كاظم رسن سعدون184731621222062015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيحوراء رافد عبد الكريم مرداو184741621222060016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمصطفى محمد قاسم حاسب184751621211045019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد الباقر محمد يوسف جابر184761621211081168

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة علي عبدوش حسين184771621222055043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزهراء باسم عوده جوده184781621224024008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن هادي غريب سعيد184791621211006021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة تحسين عبد الرزاق عباس184801621226002075

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيتبارك حامد خليل ابراهيم184811621222032005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب عباس بائع شندي184821621222047017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية2329.0054.83الخارجيات ادبيموج خالد فاضل جياد184831621228051400

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية النبأ للبناتادبينور ميثم مهدي علي184841621222040042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعلي خلف ساجت عليوي184851621215016056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيانوار فالح عبد الرزاق حمود184861621222101001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسجى عباس علي حمد184871621222070009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزمرد عالء يوسف يعقوب184881621222035031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية المآثر للبناتادبيحوراء حيدر حسين حسن184891621222100006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيفاطمه فالح دغيم زغير184901621222026025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيبنين كاظم خليل خلف184911621224027004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية2326.0054.33الخارجيات ادبيشيرين كامل فيصل طليع184921621228051044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء عامر خيون حسين184931621222047011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية326.0054.33اعدادية ام قصر للبنينادبيحسام احمد يعقوب بدر18494162021042016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية السبطين للبنينادبيمرتضى محمد كاظم وحيلي184951621211016046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمقتدى شهاب عوفي علي184961621211076081
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية325.0054.17اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيحسين يونس شنشول عبد الحميد18497162021365021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيقاسم احمد طالب سواد184981621215009042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية323.0053.83اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمهدي جهاد فؤاد محيبس184991621211081215

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية الوثبة للبناتادبيبنين صادق محمد جعفر185001621222065014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية322.0053.67اعدادية الرسالة للبنينادبيكرار سامي عبد الحسين غياض185011621211013041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين خميس محسن مسلم185021621211081032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء علي احمد عبد هللا185031621222085010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17اعدادية الروان للبنينادبيحسين ميثم احمد نجم18504162021023008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0053.17ثانوية الثريا للبناتاحيائيغدير حسن عبد الزهرة عبد الكريم185051621422097031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعلي رجاء خليل عيدان185061621211045011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيغدير عالء حسين علي185071621222059024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين جعفر مجيد جباره185081621211076013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى حيدر جبار حسين18509162021016071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية317.0052.83اعدادية االكرمين للبنينادبيسجاد فالح جميل اسماعيل18510162021017027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67ثانوية االمجاد للبناتادبيزهراء كريم عبد هللا فنجان185111621222099010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى عبد الحسن عباس يعقوب185121621211047066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية308.0051.33ثانوية المشرق العربي للبناتادبيهدى سعدون علي حسين185131621222002023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء خليل ابراهيم تقي18514162022241018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية2306.0051.00الخارجيات ادبيياسمين جابر كاظم محمود185151621228051686

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية306.0051.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحليم محمود حنون راضي185161621211081049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83اعدادية االعالم للبنينادبيمصطفى خالد عبد هللا عبد الرزاق185171621211041060

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية351.0058.50اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين خضير محمد185181621515007199

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين حامد عاصي داغر185191621511043037

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية السبطين للبنينتطبيقيجاسب وحيلي جباري طعيمه185201621511016019

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيدعاء صفاء صباح عبد هللا185211621522058025

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيفاطمه جعفر محسن خصاف18522162052213025

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية2339.0056.50الخارجيون تطبيقيعلي كريم نصيب غانم185231621518002045

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيجاسم امين جاسم سالم185241621511017015

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعباس رحيم عطيه جبار185251621513113026

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية337.0056.17ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيحسن عادل بكري علي185261621513102001

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيساجد حسب مجيد عاشور185272221415011053

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية343.0057.17اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعبد هللا علي خالد عبد هللا185282821511007062

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية342.0057.00ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيام البنين محمد فرحان حمدان185292821522025004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء احمد سامي مجيد185301221222019033
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية التحرير للبنينادبيكرار نعيم حنون عباس185312821211003086

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17الخارجياتتطبيقيهاجر محمد اتويه علي185322821528050067

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمحمد سهر لعيبي حسين185332821211010024

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية305.0050.83ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب عباس علي كيطان185342821222040035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية510.0085.00اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعبد المهيمن مسلم عبد الجبار عوده185352221411033181

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية347.0057.83ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيتبارك باسم جبر عويف185362221422009019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعلي لطيف منصور خليف18537222051006033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد اياد عبد الحليم صالح18538162051045052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية331.0055.17ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيهدى هادي جويد معن185392221427059030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية الشموخ للبناتاحيائيعبير رحيم لهو شبلي185402221422028127

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية اريدو للبناتادبيزهراء مهدي علي طالب185412221222032018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية318.0053.00ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعلي سعد عباس حاجم185422221215006037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية303.0050.50اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيعلي حيدر محمد نعمه185431621215013037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية302.0050.33اعدادية الكندي للبنينادبيحسين جاسم عبد عليخ18544222021011018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية302.0050.33اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي طالب قاسم محسن185452221411077132
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