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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
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المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة550.0091.67للبنات العلمية ظفار ثانويةاحيائيمحسن ماضي هشام زهراء11121422031016

العلوم كلية/بغداد جامعة526.0087.67للبنين تطوان اعداديةاحيائيخضوري فرج حكمت سالم21121411017051

العلوم كلية/بغداد جامعة532.0088.67للبنين السويس اعداديةاحيائيصفر حسين علي محمد31321411006060

العلوم كلية/بغداد جامعة520.0086.67للبنين االهلية بغداد ربيع ثانويةاحيائيهللا عبد قاسم محمد حسن41321413014005

العلوم كلية/بغداد جامعة519.0086.5للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةاحيائيجوده يسين محمد مصطفى51421411003122

العلوم كلية/بغداد جامعة520.0086.67للبنات الحريري ثانويةاحيائيعيسى حسين رائد تبارك61421422060012

العلوم كلية/بغداد جامعة544.0490.67للمتميزين الصدرين ثانويةاحيائيحسين جماغ ستار عباس71521411012036

العلوم كلية/بغداد جامعة533.0088.83للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيحافظ رحيم علي الهدى نور81521422006228

العلوم كلية/بغداد جامعة528.0088للبنين راوه اعداديةاحيائيمحمد انور امجد خطاب91921411022012

العلوم كلية/بغداد جامعة534.0089للبنين البطحاء اعداديةاحيائيفرج حميد فزيع هادي102221411008061

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0087للبنين كربالء اعداديةاحيائيعبود نكاب اركان مقتدى112221411034391

العلوم كلية/بغداد جامعة521.0086.83للبنين الجزائر اعداديةاحيائيهللا خير فرج كاظم اركان122221411039002

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0089.17للبنين االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيعلي عبد عربي عائد مصطفى132221413006200

العلوم كلية/بغداد جامعة538.0089.67للبنين االهلية الحريري ثانويةاحيائيمحسن جاسم الجبار عبد احمد142221413015004

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0087.17للبنات الطيبات ثانويةاحيائيلفته خضير عمار تماره152221422065021

العلوم كلية/بغداد جامعة525.0087.5للبنين بيروت ثانويةاحيائيحمود جياد هاني حسين162321411021016

العلوم كلية/بغداد جامعة527.0087.83للبنين الصويرة اعداديةاحيائيحمزه ابراهيم خالد حسين172621411012037

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0089.5للبنات الكوثر اعداديةاحيائيالكريم عبد طالب ثائر فاطمه182621422013089

العلوم كلية/بغداد جامعة529.0088.17للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيطعمة عبد إحسان رقيه192621424013027

العلوم كلية/بغداد جامعة541.0090.17للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيحسين جاسم وليد رقيه202621424013030

العلوم كلية/بغداد جامعة526.0087.67للبنات العمارة اعداديةاحيائيعلي محمد محسن هيثم سما212821422009091

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة484.0080.67للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيكاظم فاضل حسين سجى221121422017112

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة516.0086للبنين الطارمية أعداديةاحيائيطه اسماعيل علي سجاد231221411019036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة515.0085.83للبنين الزوراء ثانويةاحيائيسلمان رحيم الكاظم عبد حسين241421411001010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة513.0085.5للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيهزاع رشيد خضير ادهم252121411037010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة483.0080.5للبنات الطيبات اعداديةاحيائيجاسم حميد احمد نبأ262121422085237

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة504.0084للبنين االمل شمس اعداديةاحيائيعبد مالح الحسين عبد عباس272221411081028

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة511.0085.17للبنين االهلية الحكمة ثانويةاحيائيطاهر جابر نعيم هللا عبد282221413004092

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة488.0081.33للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيبشير صالح محمد مهدي292221413023224

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة495.0082.5للبنات االهلية التميز ثانويةاحيائيلفته محمد حازم روان302221424051040

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة512.0085.33للبنين الفرزدق اعداديةاحيائيعبيد رسول حسين علي312321411039009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة484.0080.67الخارجيوناحيائيمهدي حسن ضياء الفضل322321418001048

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة516.0086للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيحسين ياسر محسن ياسر332521413023145
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة499.0083.17المختلطة كصيبة ثانويةاحيائيجداح سلمان احمد علي342621417019018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة490.0081.67للبنات الهدى مصباح اعداديةاحيائيعبود سالم عالء نور352621422058068

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة518.7286.45للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيجثير الجليل عبد خالد حسين362721411039023

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة502.0083.67المختلطة الزخرف ثانويةاحيائينجم عوده خميس احالم371021427003001

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة462.0077للبنات البتول اعداديةاحيائيحسين طه اسماعيل مريم381121422013110

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة468.0078للبنات الشيماء اعداديةاحيائيعباس جبر الحسين عبد بتول391221422017025

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة465.0077.5للبنات  عليخ ناصر عادل البطل الشهيد ثانويةاحيائيكريم عباس ظاهر منار402721422009076

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة491.0081.83للبنات القرى ام اعداديةاحيائيتوفيق نامق جمعه غدير411421422015096

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة472.0078.67الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةاحيائيحمزه اشجيري صباح زينب421421422020015

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة459.0076.5للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيعبيد حسين صدام حنين432721422050027

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة506.0084.33للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيجبر الرسول عبد محسن العابدين زين442221413023082

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة480.0080للبنات العزة ثانويةاحيائيحسين مجيد هادي رؤيا451121422001009

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة494.0082.33للبنات الفوز اعداديةاحيائينايف حسن فاضل مريم461221422013092

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة523.0087.17للبنات الكاظمية اعداديةاحيائيعويد يازع محمد اسراء471221422029002

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة511.6885.28للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيخداداد صاحب عماد مريم481321426001074

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة516.0086للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيعبد هللا حسب ستار والء491421422063099

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة494.0082.33للبنات االهلية الخوارزمي دار ثانويةاحيائيجاسم حسين علي رفل501421424022008

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة504.0084للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيحسين شاكر محمد زيد512321411005050

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة518.0086.33للبنات االمير اعداديةاحيائيدهش محمد باسم رواء522521422021050

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة533.0088.83للبنين العزيزية اعداديةاحيائيمنصور الحسين عبد صباح يوسف532621411014194

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة369.0061.5للبنين العلمية خلدون ابن ثانويةاحيائيمحمد عبيد محمد حسن54112041055007

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة394.0065.67للبنين بالل ثانويةاحيائيفرحان خلف ضياء حسن551021411021015

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة423.0070.5للبنات المعراج اعدايةاحيائيحسن كامل محمد فاطمه561021422031084

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة389.0064.83للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيعلي ناجي حسين الرحمن عبد571121411034039

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة398.0066.33للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيزيدان ابراهيم احمد نسرين581121422008120

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة429.0071.5للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيحمود طالب كمال ايات591121422021009

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة368.0061.33للبنات النهار اعداديةاحيائيجمعه شاهين سعد شهد601121422056047

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة365.0060.83للبنات النصر اعداديةاحيائيعباس كاظم حسين زهراء611221422031090

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة379.0063.17الخارجياتاحيائيالحسين عبد علي احمد رويده621221428050088

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة376.0062.67للبنات الفردوس اعداديةاحيائيفرج قاسم حسن البنين ام631321422040017

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة386.0064.33للبنات القرى ام اعداديةاحيائيعبيد شغيدل محمد فاطمه641421422015104

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة431.0071.83للبنات المعرفة ثانويةاحيائياحمد منصور محمد فاطمة651421422039039

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة374.0062.33للبنات الرتاج ثانويةاحيائيشمال غازي صبري فاطمه661421422050049
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الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة450.0075للبنات الهدى نور ثانويةاحيائيعليوي ذياب غانم دعاء671421422052023

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة367.0061.17للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيحسن فالح نيسان زهراء681421422057095

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة428.0071.33للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيرهيج هاشم كريم زهراء691521422005053

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة373.0062.17للبنات الهدى اعداديةاحيائيجان علي حسين علي حنين701521422007048

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة367.0061.17للبنات المآثر اعداديةاحيائيعباس جبار عقيل هاله711521422011230

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة378.0063للبنات االستقامة ثانويةاحيائيكاظم جمعه كريم زينب721521422018093

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة366.0061للبنين طوز اعداديةاحيائيعلي فاضل سمين فرات731821411033049

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة367.0061.17للبنات الرواسي ثانويةاحيائيحمد حميد محمد سهى742121422084032

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة384.0064للبنين االهلية الحكمة ثانويةاحيائيجحين تايه جليل حسين752221413004038

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة390.0065للبنين االهلية الحكمة ثانويةاحيائيكهو ريسان عقيل كرار762221413004117

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة377.0062.83للبنين االهلية الغدير ثانويةاحيائيدعاج محسن لطيف عماد772221413031037

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة377.0062.83للبنات الظفراالهلية ثانويةاحيائيحفاظي حربي محسن مريم782221424003142

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة491.0081.83للبنات االهلية االنوار ثانويةاحيائيطالب نمر ماجد شيماء792221424011044

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة386.0064.33للبنين المسيب اعداديةاحيائيجواد منعم باسم مصطفى802321411009145

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة365.0060.83المختلطة التسامح ثانويةاحيائيجاسم هللا عبد ساجت زهراء812321427051003

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة377.0062.83للبنين سومر اعداديةاحيائيعبيد حبيب جميل احمد822421411004002

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة365.0060.83للبنات المعلقة الجنائن ثانويةاحيائيراضي عباس فاضل زينب832421422041069

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة366.0061للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيمحمد جاسم عزت يونس842621411011233

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة389.0064.83للبنات الزبيدية اعداديةاحيائيعطار عبد ستار ميس852621422021051

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة367.0061.17للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيخلف هاشم فاروق شهد862621424004099

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0081.33للبنات تموز 14 ثانويةاحيائييوسف خلف هيثم مريم871421422007066

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0081.33للبنات االمال ثانويةاحيائيجبر منخي علي حوراء881421422041047

اللغات كلية/بغداد جامعة500.0083.33للبنات االهلية الظهور عصر ثانويةاحيائيبشارة مانع رغيد فاطمة891621424060039

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0082.17للبنين خانقين اعداديةاحيائيحسين طه عزيز مصطفى902121411011111

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0082.17للبنين االهلية بغداد ثانويةاحيائيحسن عبد خنياب موسى912221413025130

اللغات كلية/بغداد جامعة516.0086للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيفهد كاظم كامل فاطمه922221424005060

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0081.5للبنين االهلية االمين ثانويةاحيائيجاسم رزاق صادق حيدر932421413017033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة452.0075.33للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاحيائيهللا عبد حسين بهاء منار941021422024032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة425.0070.83للبنين الشهداء سيد اعداديةاحيائيمطشر هادي فؤاد محمد951421411006087

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة427.0071.17للبنات القرى ام اعداديةاحيائيعيسى محمد قيس زهراء961421422015059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة425.0070.83للبنات الكرامة اعداديةاحيائيحرفش غازي ضياء نور971421422044202

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة443.0073.83للبنات الرميلة اعداديةاحيائيبديوي حسين خالد زهراء981521422004085

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة425.0070.83للبنين المسائية تكريت ثانويةاحيائيسليمان محمد عبد محمد991821415001021
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة425.0070.83للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائياحمد محمد رحيم بركات1002121415005003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة440.0073.33للبنين البصرتين اعداديةاحيائيمتعب راشد هاني حسين1012221411027043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة441.0073.5للبنين الحكيم اعداديةاحيائيعبد حيدر عقيل منذر1022321411035059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة439.0073.17للبنات عشتار اعداديةاحيائيمزبان حسن مهدي نرجس1032321422049096

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0084.33للبنين ياسر بن عمار اعداديةاحيائيمحارب علي عدنان قحطان1041921411040058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة467.0077.83المختلطة هزار الشهيد اعداديةاحيائيعيدان خضير عبد زينب1052121427067013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة476.0079.33للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيغازي فيصل يعقوب علي1062221411012169

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة462.0077للبنين التفوق اعداديةاحيائيعذيب حسين موفق علي1072221411062139

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة465.0077.5للبنين االهلية النهرين ثانويةاحيائيجساس حامد هادي حامد1082221413027010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة498.0083للبنين االهلية االضواء ثانويةاحيائيحنون الحسن عبد ريسان حسن1092221413040009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0084.5المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيمحي احمد حميد نازك1102221427073022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة476.0079.33للبنين الدرعية ثانويةاحيائيعبيد حمزة علي محمد1112321411053017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة468.0078للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيهللا عبد جميل حبيب احمد1122621411011003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة472.0078.67للبنين االمين طه اعداديةاحيائيحواس كميل محمد حسن1132621411026009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة479.0079.83للبنين الرجيبة اعداديةاحيائيصالح عويد ستار يوسف1142721411007117

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة462.0077للبنين الحسينية اعداديةاحيائيحسن نور عبد سلمان سجاد1152721411031053

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة535.0089.17للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائينعمه سمير رزاق الستار عبد1162521413014049

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة528.0088للبنين المسائية النعمانية ثانويةاحيائيالدوح ابو علوان حسن سجاد1172621415009008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة441.0073.5للبنات الزهور اعداديةاحيائيالكريم عبد الحسين عبد قصي حوراء1181221422024045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0073.67للبنات الخوارزمي اعداديةاحيائييونس لعيبي قاسم امنة1192621422040016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0076.17للبنات االهلية الصويرة اعداديةاحيائيحسان كامل حاتم فاطمه1202621424012166

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0087.33للبنات الكوثر اعداديةاحيائيزغير دحل ناهض زهراء1212621422013055

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة419.0069.83للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائياسماعيل حديد خالد انوار1221121422021007

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة407.0067.83للبنات المسيب اعداديةاحيائيسعود علي هشام فاطمه1232321422041167

اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0074.17للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيدهش جفات مهدي حسنين1242521415001029

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0073.67للبنين اليقظة اعداديةاحيائيكريم الحسن عبد عالء هللا عبد1251421411027066

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة396.0066للبنات الهدى اعداديةاحيائيجان علي حسين علي تبارك1261521422007040

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0073.5المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيحميد علي عباس حيدر1271821417079026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة387.0064.5للبنات الكوثر اعداديةاحيائيسلوم يونس علوان شروق1282621422013071

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة387.0064.5للبنات االهلية اوروك ثانويةاحيائيحميد الحمزه عبد الخالق عبد زهراء1292621424015069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة531.0088.5للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيخلف عويد عدنان عباس1301521411005074

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0090.17للبنين التفوق اعداديةاحيائيسباهي ناهي اثمار حسين1312221411062043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة548.0091.33للبنات النيل اعداديةاحيائيخشلوك علي اسماعيل براثا1322221422054019
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة539.0089.83للبنين االهلية العراق كل ثانويةاحيائيعمران نعمه عمار منتظر1332321413023023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة548.0091.33للبنات كوثى اعداديةاحيائيمحمد جاسم خضير نبأ1342321422073170

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة522.0087للبنين الرميثة اعداديةاحيائيعطية ناجي عامر باقر1352921411016020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة519.0086.5للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائيطعمة جاسم رائد مالك1362921424003164

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة514.0085.67للبنات الفضيلة ثانويةاحيائييوسف كلش رحيم ختام1371021422006006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0083للبنات اجنادين اعداديةاحيائيخلف حمد قيس روان1381021422038050

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة515.0085.83للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةاحيائيلطيف كاظم جواد مرتضى1391121411015099

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة509.0084.83للبنين المركزية االعداديةاحيائيمهدي وليد احمد حسين1401321411010031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة516.0086للبنين المعري العالء ابي اعداديةاحيائيكاظم داود جبار محمد1411321411012112

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة510.0085للبنات االمال ثانويةاحيائيضميد سالم حسن رسل1421421422041057

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة513.0085.5للبنات الهدى اعداديةاحيائيحسن كامل سالم زهراء1431521422007083

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة515.0085.83للبنين الروافد اعداديةاحيائيجاسم مناور فنر سيف1441821411073043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة514.0085.67للبنات االماني ثانويةاحيائيحسن حميد نهاد نور1451821422089070

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة505.0084.17للبنين الفلوجه اعداديةاحيائيصالح فراس خالد صهيب1461921411009095

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة520.0086.67للبنين مندلي اعداديةاحيائيفرمان علي حسين مهدي1472121411033107

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة513.0085.5للبنين االهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيعامر كريم شريان احمد1482221413013003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة536.0089.33للبنين االهلية الغدير ثانويةاحيائيموزان عجيل هاني حمزه1492221413031019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0082.83للبنين االمين طه اعداديةاحيائيعبد حمزه سامي حمزه1502621411026023

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة455.0075.83المختلطة خلدون ابن اعداديةاحيائيمرزه علي ضياء هيام1511021427011010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة468.0078المختلطة التميمي عمرو بن المقداد ثانويةاحيائيجبر هللا عبد نجم مهدي1521221417001057

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة467.0077.83للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيراضي حافظ فالح مهتدى1531321411008137

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0081.67للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةاحيائيبدر جبار صباح علي1541421411003082

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة482.0080.33للبنات عائشة اعداديةاحيائيغالم جاسم حسين زهراء1551421422010082

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة475.0079.17للبنات االستقامة ثانويةاحيائيسمرمد حمود حسن الهدى نور1561521422018136

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة464.0077.33للبنات النيل اعداديةاحيائيمجهم خوين خضير طيبة1572221422054070

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0083.17للبنين الفرسان ثانويةاحيائيعبودي الحسين عبد علي مرتضى1582521411003040

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0078.67المختلطة الفرسان ثانويةاحيائيصكب صبر ياسر حمزه1592621417008007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة397.0066.17للبنات االسوار ثانويةاحيائيعيدان العباس عبد محمد منار1601321422007045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة401.0066.83للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيباشخ حسين الزهره عبد عذراء1611321422029046

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة407.0067.83للبنين النصر اعداديةاحيائيشامي رحيم جبار محمد1622421411034056

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة403.0067.17للبنات العروبة اعداديةاحيائيشاكر جواد عباس صفاء1632421422047181

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة399.0066.5للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيكريم زيد عبد وهاب مهدي1642521413023141

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة395.0065.83للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيحمود ستار جبار معتز1652621411011214
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة407.0067.83للبنين الدين شرف اعداديةاحيائيكاظم حمد باسم حمزه1662621411038024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة411.0068.5للبنات العراق عبير اعداديةاحيائيعبيد فاضل عباس ياسمين1672621422009062

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة416.0069.33للبنات الغدير اعداديةاحيائيتعبان جواد جاسم نبأ1682621422016224

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة402.0067للبنات المسائية العزيزية ثانويةاحيائيعميش مشكور عايد دعاء1692621426003003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة442.0073.67للبنين العلميه روح بن الحسين ثانويةاحيائيخزعل حميد محمد باقر1701121411049031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة444.0074للبنات السجود ثانويةاحيائيكعيبر حسن محسن بتول1711421422001011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة447.0074.5للبنات العقيلة اعداديةاحيائيعجيل مزيغل قاسم تغريد1721521422001038

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0088للبنين النضال اعداديةاحيائيكاظم محمد حسن محمد جاسم1732121411028010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة439.0073.17للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيماضي نعيم احمد ضرغام1742221413023103

التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0079.5المختلطة التسامح ثانويةاحيائيعبيد شاطي حميد علي1752321417051014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة444.0074للبنين االنام سيد اعداديةاحيائيديوان عوده كريم احمد1762421411028007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة454.0075.67للبنين المركزية االعداديةاحيائيمعجال كحط ساجد حسين1772421411036069

التربية كلية/المستنصرية الجامعة445.0074.17للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيبناي عبود محمد احمد1782621411011016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة453.0075.5للبنين الخصيب الوادي اعداديةاحيائيراهي عباس محمد مؤمل1792621411023104

التربية كلية/المستنصرية الجامعة433.0072.17للبنات االهلية الزبيدية ثانويةاحيائيكاظم صباح فرحان شهد1802621424010039

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة432.0072للبنات الثقافة اعداديةاحيائيسيف جهاد جمعه أهله1812721422054002

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة473.0078.83للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيعلي نعمان رافد ايه1821421422065039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0076.5للبنين المصطفى احباب ثانويةاحيائيفارس حمد وليد الملك عبد1831121411035023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة425.0070.83للبنين الجزيرة إعداديةاحيائياسعيد محمود حامد علي1841421411016097

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة419.0069.83للبنات زينب اعداديةاحيائينايف محمود قاسم زهراء1851421422043124

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة448.0074.67للبنات االهلية الصباح ثانويةاحيائيصخيل حبيب هللا عبد فاطمة1861421424009081

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0070.5للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيوالي سعيد حسن مؤمل1872221411021184

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة422.0070.33للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيناصر الزهره عبد نجم علي1882221411033232

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة409.0068.17للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيعيال هاشم عدنان محمد1892221411033291

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة422.0070.33للبنين العكيكة اعداديةاحيائيناصر عادل ماجد هللا عبد1902221411038079

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة420.0070للبنين االهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيعكاب يوسف صالح علي1912221413013120

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0076.83للبنات الهبة اعداديةاحيائيحسن داخل عباس ايمان1922221422018007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة419.0069.83للبنين المشروع اعداديةاحيائيصالح مهدي حامد رعد1932321411010042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة409.0068.17للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيراضي مريح محمد تبارك1942321422043032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0068.33للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيكريم حسين عالء عال1952321422051093

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0070.5للبنات الغدير ثانويةاحيائيساري درب حامد عائشه1962321422055053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة409.0068.17للبنات االهلية حواء ثانويةاحيائيحسين حسن عبدالواحد سبأ1972321424003137

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة402.0067للبنين الجواهري اعداديةاحيائيحسين ضاجر احمد عباس1982421411013078
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0068.67المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيرزوقي مهدي صالح هدى1992421427008169

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة409.0068.17للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيكاظم لطيف ثائر حسين2002521411009075

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة417.0069.5للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيكاظم لطيف ثائر عباس2012521411009146

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة427.0071.17للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيحسن شنون عدنان وحيده2022721422055231

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0088للبنين الفرسان ثانويةاحيائيوحيد رواك نزار احمد2032521411003003

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0085.67للبنين االهلية العلم مناهل ثانويةاحيائيمويش علي رحمن محمد2042921413004015

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة394.0065.67للبنات ميسلون اعداديةاحيائيحسين راضي احمد فردوس2052421422013218

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة375.0062.5للبنات الحرية اعداديةاحيائيموسى هاتف محمد شمس2061221422026157

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة380.0063.33للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيناصر نعيم فائق بنين2072421426001063

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة548.0091.33للبنين الخصيب ابي اعداديةاحيائياحمد الجبار عبد رياض هللا عبد2081621411040030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة548.0091.33للبنات االهلية الصادق األمين ثانويةاحيائيمحسن خيون جبار خديجه2091621424057009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة541.0090.17للبنات االهلية المعين الماء ثانويةاحيائيصالح مهدي حامد زهراء2101621424064026

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0089.5للبنين االهلية الخير بوادر ثانويةاحيائيعباس عاشور حبيب علي2111621413068001

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0086.83للبنين االهلية البصير ثانويةاحيائيجاسم الزهرة عبد جعفر عباس2121621413083008

العلوم كلية/البصرة جامعة494.0082.33للبنات الشام ثانويةاحيائيمران فرج سالم الهدى بنت2131621422077009

العلوم كلية/البصرة جامعة502.0083.67للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيعلي احمد هللا عبد مريم2141621424024093

العلوم كلية/البصرة جامعة499.0083.17للبنات الفاطميات ثانويةاحيائيشمخي غني رياض كوثر2152221422023061

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0086.83(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعلي شالكه محمد نور2162521422040438

العلوم كلية/البصرة جامعة495.0082.5للبنات االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيفاضل محي عبود رقيه2172521424013030

العلوم كلية/البصرة جامعة484.0080.67للبنات النضال ثانويةاحيائيراضي علي حمزه زهراء2182821422001038

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة444.0074للبنات االمال ثانويةاحيائيدسبول زياره علي سجى2191421422041110

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة457.0076.17للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمنصور ناهي عبدالعباس عقيل2201621413027036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة471.0078.5للبنات العربي التراث اعداديةاحيائيجليل محمد حازم ايالف2211621422024012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة470.0078.33للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيمعيدي شياع طعمه بنين2221621424024018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة441.0073.5للبنين االبرار اعداديةاحيائيخليف جبر صاحب حسين2232221411070042

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة520.0086.67للبنات الفردوس اعداديةاحيائيجويعد طلب جبار يقين2242221422003097

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة432.0072للبنات الوالية ثانويةاحيائينايف شريف هادي زهراء2252221422066102

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة431.0071.83المختلطة الغزالي ثانويةاحيائيحوار طالب ابراهيم علي2262321417014024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة425.0070.83للبنين قصر ام اعداديةاحيائيجدوع مهدي حيدر احمد2271621411038001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة458.0076.33للبنات المقدسة كربالء اعداديةاحيائياسد سعدون علي زينب2281621422009035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة416.0069.33للبنين الكندي اعداديةاحيائيعلوان رعيد غازي حسين2292221411013035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة420.0070للبنين الشطرة اعداديةاحيائيحذيه نعيمه طالب عباس2302221411018084

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة414.0069للبنين االهلية المعرفة صفوة ثانويةاحيائيحمد عباس مسلم حسين2312321413002014
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القانون كلية/البصرة جامعة490.0081.67للبنين البصرة اعداديةاحيائيعمر محمد الودود عبد حسن2321621411007009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة436.0072.67للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيبديوي جلوب احمد نور2331621424072281

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة400.0066.67للبنات عائشة ثانويةاحيائيحسين الدين صدر صباح ساره2341821422022078

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة403.0067.17للبنات البيداء اعداديةاحيائيعلي مداو كريم نور2352021422037107

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة390.0065المختلطة البشر ابو ثانويةاحيائيمحمد مالح سلمان آدم2362121417071002

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة388.0064.67للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيحسن ابراهيم ضاري غدير2372121422001112

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة391.0065.17للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيعزيز الجبار عبد عادل زهراء2382121422009078

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة384.0064للبنات السرمد ثانويةاحيائيفارس غضبان الرحيم عبد سجى2392121422068040

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة387.0064.5المختلطة التضامن ثانويةاحيائيعنصور فيصل طالب رضا2402221417001015

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة396.0066المختلطة البدر ثانويةاحيائيبدر كاظم غالب محمد2412221417006023

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة385.0064.17للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيعلوان صدام زهير حسين2422321411012031

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة430.0071.67للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيهالل العباس عبد ستار محمد2432321411062053

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة404.0067.33للبنات طليطلة اعداديةاحيائيناصر يوسف رعد رقيه2442321422017102

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة385.0064.17للبنات الربيع اعداديةاحيائيراهي سوادي احمد رسل2452321422022088

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة401.0066.83للبنات الزرقاء اعداديةاحيائينصيف علي نجاح زهراء2462321422032043

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة411.0068.5المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيجهادي دويج واثق سيف2472421417008040

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة406.0067.67للبنات الشافعية اعداديةاحيائيحسن عبد رحيم هالة2482421422017152

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة398.0066.33للبنين األهلية (ع) طالب ابي بن علي االمام ثانويةاحيائيراضي موسى رياض احمد2492521413005004

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة441.0073.5للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيعلي عبيد الرحمن عبد شهد2502621422004085

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة418.0069.67للبنين االخضر البساط ثانويةاحيائيمسلم جواد احمد زيد2512721411045044

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة384.0064للبنات الوزني سالم الشهيد اعداديةاحيائيحسين الحسن عبد محمد عذراء2522721422021078

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة405.0067.5للبنات فلسطين اعداديةاحيائيمرداس شبرم جبار سهى2532921422001112

الزراعة كلية/البصرة جامعة372.0062للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمدهلي غدير احمد العابدين زين254162041090026

الزراعة كلية/البصرة جامعة374.0062.33(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيكاظم جواد هشام بشائر2552521424004137

الزراعة كلية/البصرة جامعة354.0059للبنات الغربي علي ثانويةاحيائيعبدالحسن راشد احمد غسق2562821422015076

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0061.67للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةاحيائيحميدي ذياب ايوب محمد2571521411006099

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة382.0063.67للبنات الكباسي ثانويةاحيائيزويد وسام درويش فاطمه2581621422071085

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة379.0063.17للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيالواحد عبد عطيه االمير عبد دعاء2591621426003021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة377.0062.83للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيبجاي محسن صباح احمد2602221411003014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0061.5للبنات االهلية العرفان ثانويةاحيائيطاهر جليل نبيل زينب2612221424049044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة377.0062.83للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةاحيائيعبدالعالي كولي سعود فرح2622221424052016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0061.83للبنات االهلية االدريسي ثانويةاحيائيرحم علي عالء هللا هبه2632221424057042

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0062.67للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيرحم علي عالء الهدى نور2642221426002207
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0061.67المختلطة الرواد ثانويةاحيائيشرهان عبد فاضل ايات2652421427017003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0062.17(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيالرضا عبد رزاق حسين رقيه2662521422022345

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة381.0063.5للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيمزعل غني منير هديل2672521422024162

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة386.0064.33الخارجيوناحيائيعزيز شريف فزاع سعد2682921418001073

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة361.0060.17للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةاحيائيكاظم كنص علي حسين269242041046003

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة374.0062.33للبنات الخيرات ثانويةاحيائيعبيد جواد الباري عبد فاطمه2701621422010034

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة365.0060.83للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيفهد حسين علي احمد2712221413041002

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0061.33للبنين المنار اعداديةاحيائينزال حميد علي رنده2722221421072005

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة379.0063.17للبنات المستندة الطاهر ثانويةاحيائيوادي جابر يحيى حوراء2732221422087008

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة364.0060.67المختلطة بابل ثانويةاحيائيعكلة شنين عامر نبا2742221427046014

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة428.0071.33للبنين الزبير اعداديةاحيائيباهض النبي عبد توفيق كرار2751621411032060

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة446.0074.33للبنات البسمة اعداديةاحيائيباقر الخالق عبد وائل زينب2761621422080048

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة455.0075.83للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيحطيحط محمد حازم نبأ2771621424022156

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة414.0069للبنين العكيكة اعداديةاحيائيحسون حسب هدار صادق2782221411038067

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة418.0069.67للبنين الحمار اعداديةاحيائيضايف ابراهيم محمد علي2792221411040024

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة400.0066.67للبنين الجهاد ثانويةاحيائيحسين شكر هادي محمد2802221411064043

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة423.0070.5للبنين تراب ابي اعداديةاحيائيمرداس حمود جابر الحسين عبد2812221411066065

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة389.0064.83للبنين االهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيعطشان طاهر حيدر كرار2822221413013140

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة392.0065.33للبنات العقبة اعداديةاحيائيعلي حسين شنين مريم2832221422012088

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة421.0070.17للبنات الحدباء اعداديةاحيائيكاظم جواد صادق حوراء2842221422047044

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة406.0067.67المختلطة االخالص ثانويةاحيائيبستان صبر حمودي عفراء2852221427032023

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة392.0065.33المختلطة الخير مسالك ثانويةاحيائيشمير حسين ناصر سجاد2862321417062011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة427.0071.17للبنين الصدرين اعداديةاحيائيهادي الحسين عبد علي حسين2872421411037056

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة423.0070.5للبنين السجاد اعداديةاحيائيسعدون زركان حيدر بهاء2882421411047041

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة416.0069.33للبنات دمشق اعداديةاحيائيعطشان عذاب حسين نور2892421422024318

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة410.0068.33للبنات االهلية الثقة ثانويةاحيائيصاحب مهدي صالح جنات2902421424002023

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة405.0067.5للبنات االهلية الثقلين اعداديةاحيائيخضير جبار لطيف شهد2912421424014057

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة419.0069.83الخارجياتاحيائيكاظم عبد سليم بنين2922721428050076

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة397.0066.17للبنين المرتضى اعداديةاحيائيحواس محيسن علي حسين2932821411002009

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة508.0084.67للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيجابر حسين ناظم غدير2942221424063067

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة510.0085للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيجاسم كريم حيدر مصطفى2952621411022195

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة439.0073.17للبنات العلياء ثانويةاحيائيحسن كاظم تقي فاطمه2961621422052054

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0083.5للبنات االهلية الظهور عصر ثانويةاحيائيالكريم عبد شالل حمزة زينب2971621424060024
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة453.0075.5للبنين المركزية االعداديةاحيائيعويد دهن محمد مصطفى2982221411004431

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0087.67المختلطة العرفان ثانويةاحيائيمختاض حاتم عادل مهدي2992221417042037

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة451.0075.17المختلطة الوهج ثانويةاحيائيمارد عبيد سالم احمد3002221417077001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة437.0072.83للبنات الفاطميات ثانويةاحيائيجوده سهر خالوي حنين3012221422023017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة448.0074.67للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيحمود عجيمي عيدان سوسن3022221424063063

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة435.0072.5للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيشنور محمد الحسين عبد هيثم3032321411001091

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة428.0071.33للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيحسن عبيد جبر علي3041621411029033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة475.0079.17للبنين االهلية ادم ثانويةاحيائيحميد الرضا عبد محمد حيدر3051621413004025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة424.0070.67للبنين ياسر بن عمار اعداديةاحيائيفرحان حسين مرزوك مهدي3062221411007096

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة418.0069.67للبنين الصباح ثانويةاحيائيراهي حلواص رعد محمد3072621411045033

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0086.33للبنين االهلية النهرين ثانويةاحيائيسلمان عزيز سعيد مرتضى3082221413027059

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0073.5للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيعوده عباس رياض ساره3091621424072153

اآلداب كلية/البصرة جامعة385.0064.17للبنات االهلية العلم رحاب ثانويةاحيائيفانوس جابر حسون سجى3102421424022009

البحار علوم كلية/البصرة جامعة436.0072.67للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائينعمة سوادي محمد علي3111621413027042

البحار علوم كلية/البصرة جامعة380.0063.33للبنات ماضي هللا خير الشهيد ثانويةاحيائيكامل هللا خير سامي رباب3121621422098002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة369.0061.5للبنات االهلية االنوار ثانويةاحيائيراهي يعقوب ستار آمنه3132221424011001

العلوم كلية/الموصل جامعة529.0088.17للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيمخلف حسن علي صالح3141721415001084

العلوم كلية/الموصل جامعة507.0084.5للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائيابروش حسين فاضل سميه3151721422012053

العلوم كلية/الموصل جامعة512.0085.33للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائيمحمد مصطفى هيثم عذراء3161721422012064

العلوم كلية/الموصل جامعة499.0083.17للبنات المحمرة اعداديةاحيائيالياس عباس احسان فاطمه3171721422023085

العلوم كلية/الموصل جامعة517.0086.17للبنات الكفاح اعداديةاحيائيخالف حسن حسن نورا3181721422051135

العلوم كلية/الموصل جامعة508.0084.67للبنين الواسطي اعداديةاحيائيحسن سليمان الهادي عبد شامل3191821411047029

العلوم كلية/الموصل جامعة515.0085.83انقرة-تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاحيائيحمو هللا عبد جرجيس عائشة3203021427041052

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة401.0066.83للبنين المركزية االعداديةاحيائيعلي داؤد خالد احمد3211721411002002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة400.0066.67للبنين الراية اعداديةاحيائيمحيميد محمد احمد علي3221721411025058

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة402.0067للبنين الشهاب اعداديةاحيائياخضير احمد الواحد عبد هللا عبد3231721411134072

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة400.0066.67للبنات الحوراء ثانويةاحيائيوهب سليمان جواد اخالص3241721422007002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة494.0082.33للبنات اليمن اعداديةاحيائيمحمد سعيد محمد قتيبه زينب3251721422008093

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة471.0078.5للبنات الموصل سد ثانويةاحيائيبلو حسين ابراهيم زهره3261721422028011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة387.0064.5للبنين الواقدي ثانويةاحيائيعناد ابراهيم محمد رحمن3271921411083007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة388.0064.67المختلطة المنزلة ثانويةاحيائيعلي خلف حسن الحق عبد3282021417012017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة385.0064.17للبنات اليقظة اعداديةاحيائيمحمد موسى عمران شهالء3292521422036071

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة422.0070.33المختلطة اللواء حامل اعداديةاحيائيعبيد شخير عثمان محمود3302621417006074
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة450.0075للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيحديد احميد صالح أماني3313121422009005

الحقوق كلية/الموصل جامعة483.0080.5للبنات المكرمة مكة اعداديةاحيائيياسين محمود علي مريم3321721422080081

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة417.0069.5المختلطة الحكماء ثانويةاحيائيحمد شهاب حافظ حسين3332121417047004

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة457.0076.17للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيدسته جاسم حسين محمد3342521413017090

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة430.0071.67للبنين اإلقتدار اعداديةاحيائيعلي حسن جعفر علي3352721411037065

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة355.0059.17للبنات العياضية ثانويةاحيائيعلي علي محمد محسن منار3361721422031051

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة359.0059.83للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيحمدي  محمد الحميد عبد عبير3371721422034045

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة357.0059.5للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائياسماعيل محمد فخري اية3381721424013017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة384.0064للبنين شاقولي ثانويةاحيائيفاضل الغفور عبد ريان علي3391721411070020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0061.33االولى المتميزات ثانويةاحيائياحمد محمود شكر االء3401721422004020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0061.83للبنات الزهور اعداديةاحيائيسلطان احمد الستار عبد صفا3411721422057118

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة362.0060.33للبنات االله عبد نجوى الشهيدة اعداديةاحيائيعلي حمزة زهير اريج3421721422059004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0071.17للبنات االهلية التميز ثانويةاحيائيعلي الكريم عبد علي صهباء3431721424012017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة360.0060للبنات الريان ثانويةاحيائيمحمد حسن يونس كلثوم ام3441821422085008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0079.17للبنين الغربية االعداديةاحيائيسعيد حسن عامر حسن3451721411007046

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة460.0076.67للبنين االزاهير ثانويةاحيائيحسين محمد نوح عباس3461721411162013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة480.0080للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائييونس حيدر احمد فاطمه3471721422012070

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0080.83للبنات المحبة ثانويةاحيائيحسين عثمان صالح آمنة3483121422008001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0081للنازحين المختلطة الثانية كبرتو ثانويةاحيائيرفو خدر عنز سامي3493321417011021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة442.0073.67للبنات تلعفر اعداديةاحيائيالياس زكر عادل وردة3501721422032177

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة403.0067.17للبنات القوش ثانويةاحيائيمراد رشيد خلف فريال3511721422027009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة358.0059.67للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيعلي حسين جواد تبارك3521621522076013

المعرفة وتقنيات المعلومات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة419.0069.83للنازحين  الجبوري نزهان الشهيد اعداديةاحيائيرشيد جليل وليد محمود3532021411070053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة405.0067.5للبنين غربي اركبة ثانويةاحيائيخلف الكريم عبد مهند يوسف3541721411152033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة434.0072.33للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيحسون جاسم محمد رحمه3551721422001036

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة506.0084.33للبنين المستقبل اعداديةاحيائيمحمود مقداد ياسر علي3561721411024043

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة388.0064.67للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيمحمد حسين طارق خيريه3571721426002143

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة357.0059.5للبنين سيوان ثانويةاحيائيحسن هللا عبد هادي محمد3583121411001035

االثار كلية/الموصل جامعة354.0059للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائياسماعيل المنعم عبد مهند صفا3591721426001203

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة374.0062.33للبنين حنيفة ابي اعداديةاحيائيعلي حسين هللا عبد محمد3601721411016049

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة540.0090للبنين الشاكرين اعداديةاحيائيسعيد عباس حيدر مصطفى3611421411047071

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة529.0088.17للبنين الشطرة شهداء اعداديةاحيائيخزعل حميد ثائر مجتبى3622221411080070

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة529.0088.17للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيكاظم صباح انور زينب3632321422007047
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القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة523.0087.17للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيجواد داود ابراهيم داود3642121411003048

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة518.0086.33للبنين المؤمل اعداديةاحيائيسعيد حميد قاسم محمد3652321411046154

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة515.0085.83للبنات االهلية الزبيدية ثانويةاحيائيعذيب حسين أنور يقين3662621424010063

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة506.0084.33للبنين المركزية االعداديةاحيائينعيثل علي فتاح جعفر3672221411004057

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة492.0082للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيحميد كتاب سالم عباس3682621411011101

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة474.0079الخارجيوناحيائيحسين العزيز عبد حسين احمد3691321418001008

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة474.0079للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيعبد الرزاق عبد عواد بثينه3701521422005014

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة473.0078.83للبنين العزة اعداديةاحيائيسلمان حثالة علي حسين3712621411007029

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة493.0082.17للبنات الدبوني ثانويةاحيائيذياب علوان كاظم ايات3722621422027007

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة468.0078للبنين االهلية الحكمة ثانويةاحيائيشويل شعالن كامل مؤمل3732221413004123

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة454.0075.67للبنات االخالص اعداديةاحيائيشذر جبار صفاء زهراء3741121422046046

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة456.0076للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيغانم سوادي وهب ليث3751521411005108

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة511.0085.17للبنين الرضوان اعداديةاحيائيالمحسن عبد جميل الحسين عبد هادي3761621411043054

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0077.83للبنين الدجيل شهداء اعداديةاحيائيمحمود نزار قتيبة حسين3771821411115053

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة486.0081للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيساجت غانم فائز زهراء3782221422039183

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة481.0080.17للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةاحيائينعمه احمد علي احسان3792521411004004

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة470.0078.33للبنات العراق عبير اعداديةاحيائيهللا مع عمران عيسى ايات3802621422009005

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة457.0076.17للبنين السماوة اعداديةاحيائيديبس حريجه كاظم علي الحسين3812921411017026

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة491.0081.83للبنات العقيدة ثانويةاحيائيشاكر زكي محمد اساور3821421422036005

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة510.0085للبنات عشتار اعداديةاحيائيحسن محمد كريم اطياف3832321422049009

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة497.0082.83للبنات النورين ثانويةاحيائيجواد مطشر علي دعاء3842421422045016

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة505.0084.17للبنات الدبوني ثانويةاحيائينادر حمزه حامد كوثر3852621422027030

الضوئية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة520.0086.67للبنات االهلية بغداد متفوقات ثانويةتطبيقيعبود االمير عبد ماجد نورهان3861421524019004

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة488.0081.33للبنات النضال ثانويةاحيائيجاسم جابر علي طيف3871021422020041

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة482.0080.33للبنين ابابيل اعداديةاحيائيكاظم محمد عباس باقر3881321411011009

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة503.0083.83للبنين السياب اعداديةاحيائيابراهيم حميد احسان الحارث3891321411028013

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة488.0081.33للبنين الزوراء ثانويةاحيائيحمود جبار علي احمد3901421411001007

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة497.0082.83للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةاحيائيمحمد مهدي يوسف ادريس3911821413012007

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة483.0080.5للبنات الوالية ثانويةاحيائينعيثل علي فتاح ورود3922221422066223

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة490.0081.67للبنين االندلس اعداديةاحيائيجواد نعمه حسين نعمه3932321411033230

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة486.0081للبنين الرسول اعداديةاحيائيجابر سرهيد حيدر باقر3942421411026028

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة497.0082.83للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيعبيد محمد تركي سجاد3952621411011077

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة493.0082.17للبنين االهلية االوائل اعداديةاحيائيعطيه هللا عبد طالب حسين3962621413004015
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الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة531.0088.5للبنات قاسم الكريم عبد الزعيم اعداديةاحيائيعلي سعيد علي نور3972621422037102

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة465.0077.5للبنين سيناء اعداديةاحيائيقمر شمه احمد سجاد3981321411018010

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة470.0078.33للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيسوده ابو عبد الحسين عبد يوسف3992521413033173

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة524.0087.33للبنين النعمانية اعداديةاحيائيحسين محمود نذير احمد4002621411009010

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة514.0085.67للبنين االهلية التفوق شمس ثانويةاحيائيعباس خضير اياد محمد4011121413011009

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة476.0079.33للمتميزات القاهرة ثانويةاحيائيعبود صابر حامد رسل4021321422024032

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة474.0079للبنات يافا اعداديةاحيائيرجه عبيد احمد شهد4031321422031111

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة490.0081.67للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيسالم صبحي ليث فاطمة4041421422031021

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة518.0086.33للبنين االهلية الخوارزمي اعداديةاحيائيسكران وهيب حسين مصطفى4052121413002027

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة490.0081.67للبنين العكيكة اعداديةاحيائيطمعه عمران عباس حسين4062221411038038

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة506.0084.33للبنين الشطرة شهداء اعداديةاحيائيهوبي محمود حسين احمد4072221411080002

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة499.0083.17للبنات النجاح صدى اعداديةاحيائيمحمد هادي صالح ايه4082221422055013

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة507.0084.5للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيكاظم جواد ركبان احمد4092521413031016

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة534.0089الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةاحيائيمحمد ضعيف محمد حسين4102621411029003

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة497.0082.83للبنات الدبوني ثانويةاحيائيعايد حسين حسن رقيه4112621422027013

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة485.0080.83للبنين الهندية اعداديةاحيائيابراهيم حسن عادل ابراهيم4122721411032002

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة479.0079.83للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةاحيائيعبد فاهم صالح نور4132721422004071

طيار بدون الطائرات نظم هندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة541.0090.17للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةاحيائيسلطان داخل عامر باقر محمد4142621411027137

والغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة545.0090.83للبنين االهلية الفرات ثانويةاحيائيحمد فاضل بشير خطاب4151121413006004

والغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0090.67للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةاحيائيجسام حسين سلمان علي4161421411013040

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة520.0086.67للبنات العلمية المصطفى اعداديةاحيائيسلوم علي احمد ريام4171121422044033

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة492.0082للبنات البنين ام اعداديةاحيائيعلي حسن علي فاطمة4181321422011070

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة483.0080.5للبنات يافا اعداديةاحيائيعبد جليب كاظم أيالف4191321422031003

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة546.0091للبنات االمال ثانويةاحيائيلطيف خلف خزعل فاطمة4201421422041145

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة498.0083للبنات الهدى اعداديةاحيائيعودة جبار صباح ضحى4211521422007132

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة482.0080.33للبنات النموذجية الحريري اعداديةاحيائيرجب شعيب قحطان ضحى4221921422057089

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة504.0084للبنات الوقار ثانويةاحيائيعلي شذره نجاح زينب4232221422025008

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة487.0081.17للبنين الكرامة اعداديةاحيائيعبد يحيى مهند حسين4242421411001019

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة516.0086للبنين الشامية اعداديةاحيائيزيد عبد يحي ثامر منتظر4252421411010122

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة490.0081.67للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيكريم حسن جعفر موسى4262521411012320

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة526.0087.67للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيجاسم كامل عباس غزوان4272721415001077

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة509.0084.83للبنات الثقافة اعداديةاحيائيعبود اموري سالم فاطمة4282721422054207

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة448.0074.67للبنات فلسطين ثانويةاحيائيكاظم كريم نجاح زهراء4291021422032022
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الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة527.0087.83للبنين الرواد ثانويةاحيائيعلي حسين عالء صهيب4301221411021003

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة451.0075.17للبنات التضحية اعداديةاحيائيجواد ابراهيم مؤيد زهراء4311221422010019

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة459.0076.5للبنين الخير دجلة ثانويةاحيائيبشير زامل باسم علي4321321411033023

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة451.0075.17للبنين العراقي التراث اعداديةاحيائيرشك محمد جبار محمد4331521411008055

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة471.0078.5للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيصالح حسن علي بكر4342121411010020

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة476.0079.33للبنين المؤاخاة اعداديةاحيائيداود عباس عايد محمد4352721411017038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة516.0086للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيشيال مدلول حسن هللا عبد4362221411033174

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة515.0085.83للبين االهلية المعرفة ثانويةاحيائيسلمان ثامر ثائر غيث4372221413060091

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة522.0087للبنات النور اعداديةاحيائيوزير طعيمه عباس نور4382221422042299

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة516.0086للبنين الوحدة اعداديةاحيائيعبد دخان احمد مصطفى4392521411005170

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة517.0086.17للبنين االبراج اعداديةاحيائيعبد رحيم حسن علي4402521411023029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة538.0089.67للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيزيد عبد الحمزه عبد احمد زيد4412521413023049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة531.0088.5للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيكاظم علي فاضل مؤمل4422521413030071

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة518.0086.33للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيعناد االمير عبد سالم محمد4432521413030081

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة532.0088.67للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحمزة هادي عالء زيد4442521413031236

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة549.0091.5للبنات الالذقية اعداديةاحيائيجابر سلمان محمد براء4452521422003068

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة516.0086(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيورير وحيد باسم خديجه4462521422004232

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة524.0087.33(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمحسن جاسم احمد مروه4472521424018152

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة518.0086.33للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائياحمد علي مير رضا زهراء4482521424019046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة516.0086للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيحسون ناصر علي كوثر4492521424022168

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة540.0090الخارجياتاحيائيكرنفل عبدالحسين توفيق رسل4502521428050176

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة525.0087.5للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيعلوان ناصر عامر خالد4512521413017039

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة528.0088للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيهللا عبد علي حسين بتول4522521422026016

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة547.0091.17(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسين ناصر الكاظم عبد ضحى4532521424004693

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة521.0086.83(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعبد صالح مهدي فاطمه4542521424018111

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0089للبنين االهلية بغداد ثانويةاحيائيحمود محسن ناظم عالء4552221413025069

العلوم كلية/الكوفة جامعة521.0086.83المختلطة الخلد ثانويةاحيائيحسين كاظم جواد عباس4562221417034029

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0083.67للبنين (ع) علي االمام اعداديةاحيائيحسين مهدي فالح حسنين4572321411002040

العلوم كلية/الكوفة جامعة527.0087.83للبنين الرسول اعداديةاحيائيحميدي حمادي السادة عبد داود4582421411026075

العلوم كلية/الكوفة جامعة526.0087.67للبنين االهلية النبالء ثانويةاحيائيمحمد رسول مهند سيف4592421413011036

العلوم كلية/الكوفة جامعة494.0082.33للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيعبد يحيى ناجح منتظر4602421413018144

العلوم كلية/الكوفة جامعة511.0085.17للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيخنجر مطير علي حوراء4612421424023028

العلوم كلية/الكوفة جامعة528.0088للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيعبد رحيم عبد جعفر4622521411001060
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العلوم كلية/الكوفة جامعة529.0088.17للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيمحي الرزاق عبد ماجد المجتبى حسن4632521411001072

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0090.17للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيحسين ناصر علي حسين4642521411007109

العلوم كلية/الكوفة جامعة528.0088للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيصاحب جيجان اركان عباس4652521411008177

العلوم كلية/الكوفة جامعة499.0083.17للبنين ميسان اعداديةاحيائيعلي احمد حازم امير4662521411011011

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0090.83للبنين الحسين االمام اعداديةاحيائيعبد احمد حازم الرحمن عبد4672521411041027

العلوم كلية/الكوفة جامعة515.0085.83للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيرحيم عواد صاحب حسين4682521413013087

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0083.67للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسن هادي علي حسين4692521413013096

العلوم كلية/الكوفة جامعة500.0083.33للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالرضا عبد فاضل سعد عباس4702521413013161

العلوم كلية/الكوفة جامعة517.0086.17للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيحسن جميل قيس حيدر4712521413023042

العلوم كلية/الكوفة جامعة524.0087.33للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيشياع كاظم ريسان كاظم4722521413023093

العلوم كلية/الكوفة جامعة527.0087.83للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيغالب رجاب زاهي حسين4732521413024026

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0088.83للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيماشي االمير عبد علي سبطين4742521413031257

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0090.5للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيغالي حسين عامر عباس4752521413031297

العلوم كلية/الكوفة جامعة528.0088للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيداود الواحد عبد كريم قاسم4762521413031437

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0085.5للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيغياض حربي حسين مصطفى4772521413031644

العلوم كلية/الكوفة جامعة525.0087.5للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيلفته موسى نوري يحيى4782521413033172

العلوم كلية/الكوفة جامعة525.0087.5للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيالزهره عبد محمد هاشم ليث4792521415002205

العلوم كلية/الكوفة جامعة510.0085للبنات واسط اعداديةاحيائيحسين علوان العباس عبد غدير4802521422008062

العلوم كلية/الكوفة جامعة503.4483.91المتميزات ثانويةاحيائيحنوش علي حسين زينب4812521422013043

العلوم كلية/الكوفة جامعة516.0086(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيهادي كريم علي دعاء4822521422022306

العلوم كلية/الكوفة جامعة512.0085.33(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحسين حاتم رسول زهراء4832521422022428

العلوم كلية/الكوفة جامعة511.0085.17للبنات اليقظة اعداديةاحيائيالصاحب عبد فنجان كاظم زينب4842521422036055

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0089(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيساجت حسوني محمد فاطمه4852521422040248

العلوم كلية/الكوفة جامعة498.0083(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيكاظم فاضل مهند رانيا4862521424004296

العلوم كلية/الكوفة جامعة500.0083.33(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسن حمودي فارس رقيه4872521424004360

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0088.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهللا عبد االمير عبد مثنى زهراء4882521424004501

العلوم كلية/الكوفة جامعة536.0089.33(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجبار الساده عبد محمد زهراء4892521424004509

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0085.67للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد جاسم نعمان زينب4902521424014192

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0085.67للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعلوان حسين مؤيد مريم4912521424014319

العلوم كلية/الكوفة جامعة496.0082.67للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيكاظم عطيه فالح نور4922521424014364

العلوم كلية/الكوفة جامعة518.0086.33للبنات االهلية الذكوات ثانويةاحيائيناصر ماضي فالح بنين4932521424015023

العلوم كلية/الكوفة جامعة505.0084.17للبنات االهلية الذكوات ثانويةاحيائيمهوال حمزه كاظم دعاء4942521424015035

العلوم كلية/الكوفة جامعة506.0084.33للبنات االهلية الذكوات ثانويةاحيائيالكاظم عبد فائق محمد فاطمه4952521424015114
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العلوم كلية/الكوفة جامعة500.0083.33للبنات االهلية الذكوات ثانويةاحيائيموسى عبد رياض نور4962521424015139

العلوم كلية/الكوفة جامعة524.0087.33(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجمعان هادي احسان نرجس4972521424018279

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0090.83(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيشدهان عيدان مكي نور4982521424018340

العلوم كلية/الكوفة جامعة524.0087.33(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسن هادي حسن هديل4992521424018383

العلوم كلية/الكوفة جامعة519.0086.5للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيعلي عباس الهادي عبد رقيه5002521424030041

العلوم كلية/الكوفة جامعة522.0087للبنات االهلية العلم نبراس ثانويةاحيائيحسن محمد هيثم ايه5012521424033004

العلوم كلية/الكوفة جامعة515.0085.83المختلطة الرحمة ينابيع ثانويةاحيائيعبيد جفات مهدي رنا5022521427014016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة450.0075للبنات حلب اعداديةاحيائيعبد تركي كريم احالم5032421422014001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة450.0075للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيالزهره عبد عاصم ثائر مصطفى5042521411007447

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة487.0081.17للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيعبد حاتم سامي كريم5052521411008271

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة451.0075.17للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعداديةاحيائياالمير عبد كاظم ضياء محمد5062521411014172

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة449.0074.83للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيحسون كاظم عقيل كاظم5072521413023094

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة463.0077.17للبنين االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيصفر عبيد فياض علي5082521413028053

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة477.0079.5(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيزغير فليح بشير كوثر5092521422004669

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة491.0081.83للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيحسين علي احسان ايناس5102521422026015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة479.0079.83للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيعلي نور علي زهراء5112521422026066

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة486.0081(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيهاشم محمد سعد نور5122521422040422

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة485.0080.83(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعيسى عباس الحمزه عبد نور5132521422040426

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة467.0077.83للبنات االهلية الياقوت ثانويةاحيائيحميد مجيد اثير زينب5142521424002018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة468.0078للبنات االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيزيد عبد علي حيدر نبل5152521424013104

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة475.0079.17(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيموسى محمد رافد نبأ5162521424018258

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة534.0089للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيكاظم جواد مسلم رقيه5172521424026016

القانون كلية/الكوفة جامعة494.0082.33للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيمحمد مجيد حسين زهراء5182521424023036

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة452.0075.33للبنين القادسية اعداديةاحيائيالساده عبد حبيب كاظم علي5192521411038023

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة521.0086.83للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحمود طارق مقداد علي5202521413013216

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة458.0076.33للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيكاظم كطران الحمزه عبد حسن5212521413023020

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة491.0081.83للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيعلي عباس حسين زهراء5222521422001057

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة478.0079.67للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعبد فنوخ علي فاطمه5232521424014270

الزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0060المختلطة علي بن زيد اعداديةاحيائيجبر ياسر االمير عبد شذى524252042113020

الزراعة كلية/الكوفة جامعة372.0062للبنين الصالحية ثانويةاحيائيجواد كاظم علي محمد5252421411017025

الزراعة كلية/الكوفة جامعة366.0061للبنات حلب اعداديةاحيائيجبار عبيس صالح ايات5262421422014022

الزراعة كلية/الكوفة جامعة371.0061.83للبنات السنبلة ثانويةاحيائيمشهد حزام رياض سماح5272421422029055

الزراعة كلية/الكوفة جامعة365.0060.83المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةاحيائيجفات كامل احمد بنين5282421427022005
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الزراعة كلية/الكوفة جامعة400.0066.67للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيكريم الزهره عبد حيدر باقر محمد5292521411007342

الزراعة كلية/الكوفة جامعة389.0064.83للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيالحسين عبد احمد صباح حسين5302521411008082

الزراعة كلية/الكوفة جامعة367.0061.17للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيعناد حاكم محمد باقر5312521413024011

الزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0060للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي عبد شاكر احمد زيد5322521413031225

الزراعة كلية/الكوفة جامعة378.0063للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيخلف حمزه سليم محمد5332521413033126

الزراعة كلية/الكوفة جامعة363.0060.5للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيظاهر سوادي حيدر حسن5342521415002046

الزراعة كلية/الكوفة جامعة382.0063.67(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائينزار نوري صباح صبا5352521422004541

الزراعة كلية/الكوفة جامعة388.0064.67(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيناصر عليوي كاظم صفا5362521422004545

الزراعة كلية/الكوفة جامعة378.0063للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةاحيائيخليل جبار رياض غدير5372521422015034

الزراعة كلية/الكوفة جامعة403.0067.17(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيكشيش الرحيم عبد حيدر نبأ5382521422022600

الزراعة كلية/الكوفة جامعة396.0066للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيسلمان موسى حسين حوراء5392521422035057

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0060.17للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيجابر رحيم حمزة زهراء5402521422035096

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0060.17(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيوناس خشان فاضل مريم5412521422040332

الزراعة كلية/الكوفة جامعة382.0063.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعبود عبيد رياض زينه5422521424004616

الزراعة كلية/الكوفة جامعة434.0072.33للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالواحد عبد هاشم هادي فاطمه5432521424014283

الزراعة كلية/الكوفة جامعة401.0066.83(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيرضا طالب مشتاق هديل5442521424018385

الزراعة كلية/الكوفة جامعة381.0063.5(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيلفته حسين حسن وهاج5452521424018391

الزراعة كلية/الكوفة جامعة373.0062.17للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيمصحب منصور رحيم زينب5462521424030071

الزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0060للبنات القرنة اعداديةتطبيقيطالب داود عادل شهد5471621522005032

اللغات كلية/الكوفة جامعة516.0086للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةاحيائيعبيد نوري مهدي محمد5482521411004113

اللغات كلية/الكوفة جامعة505.0084.17(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيبدر مهدي صالح ظفر5492521422004562

اللغات كلية/الكوفة جامعة532.0088.67(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجالب الحميد عبد حسين زينه5502521424004615

اللغات كلية/الكوفة جامعة512.0085.33للبنات الرميثة اعداديةاحيائيعبيد كاظم سعد فاطمة5512921422027227

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة411.0068.5للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةاحيائيغانم حبيب عداي اثير5522421411043001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة430.0071.67للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيعطيه شريف فريق حيدر5532521411001165

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة420.0070للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيسوده ابو الكاظم عبد تركي مصطفى5542521413023129

التربية كلية/الكوفة جامعة473.0078.83للبنين الشطرة اعداديةاحيائيحسن الكريم عبد حسن احمد5552221411018004

التربية كلية/الكوفة جامعة475.0079.17للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيجدوع الزهره عبد رياض محمد5562521411001430

التربية كلية/الكوفة جامعة485.0080.83للبنين الحسين االمام اعداديةاحيائيسليم عبود محمد حسين5572521411041015

التربية كلية/الكوفة جامعة494.0082.33للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعبيده محمد الرضا عبد علي5582521413013204

التربية كلية/الكوفة جامعة487.0081.17للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيهويز قميص علي مقتدى5592521413017110

التربية كلية/الكوفة جامعة467.0077.83للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيعلي حسين محمد حيدر رقيه5602521422001049

التربية كلية/الكوفة جامعة471.0078.5(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيحسن حسين ناجح تبارك5612521422004181

65 من 17 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية قبول لهم يظهر ولم مسبقا استمارة قدموا الذين الطلبة اعتراضات نتائج

2022/2021 الدراسية للسنة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

التربية كلية/الكوفة جامعة490.0081.67للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيعبود ناجي عدنان حوراء5622521422026036

التربية كلية/الكوفة جامعة493.0082.17(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيناصر علوان محمد طيبه5632521422040134

التربية كلية/الكوفة جامعة463.0077.17(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيالرضا عبد حاتم صبحي نور5642521422040423

التربية كلية/الكوفة جامعة510.0085للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمظهر علوان حسين قمر5652521424014291

التربية كلية/الكوفة جامعة462.0077للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيمهدي الزهره عبد عادل فاطمه5662521424030104

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة438.0073للبنات الجنائن ثانويةاحيائيجواد حمود عباس ذكرى5672321422026016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة430.0071.67المختلطة القين بن زهير ثانويةاحيائيحسين علي حامد ميالد5682321427046014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة430.0071.67للبنات حلب اعداديةاحيائيعلي خلصان عباس زينب5692421422014122

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة466.0077.67للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةاحيائيورد االمام عبد محمد بنين5702421424005010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0077للبنات االهلية االوائل ثانويةاحيائينعيس فرج تركي أحالم5712421424009001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة434.0072.33للبنات االهلية النبالء ثانويةاحيائيسلمان جبر رياض فاطمه5722421424025101

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0084.33المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيحذافه ابو داخل سلمان كوثر5732421427008148

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة429.0071.5الخارجياتاحيائيحسين عبود عذيب غدير5742421428050170

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة429.0071.5(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيكاظم الحسين عبد محمد اماني5752521422004045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة516.0086(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيفرحان مهدي صالح ايات5762521422004074

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0074.5(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعلوان حسن فاضل ميس5772521422004721

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة475.0079.17للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيرضا محمد الشهيد عبد حسين زهراء5782521422010137

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0080.33(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيجاسم محمود صالح رسل5792521422022329

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة439.0073.17(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعبد كاظم سجاد زهراء5802521422022433

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0081.67(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائياسود طالب صباح ساره5812521422040054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة477.0079.5(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيسلمان تويلي حسن حنين5822521424004232

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة443.0073.83للبنات االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيمحسن طاهر حميد نورس5832521424013113

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0085.33للبنات االهلية الذكوات ثانويةاحيائيكاظم جواد مهنا رجاء5842521424015038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0085.5للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيعلي ابراهيم مهدي الهدى نور5852521424026035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة426.0071للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائينهير عوجه مسلم عبد زهراء5862521426001171

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة355.0059.17للبنات المعالي اعداديةتطبيقيمكي غريدل محمد الزهراء587162052173003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة355.0059.17للبنات األخيلية ليلى اعداديةتطبيقيعبد الحميد عبد حسين هديل5881621522036087

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة359.0059.83للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةتطبيقيحنون حسن هيثم ريام5891621524012001

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0087.17للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيعبيد باقر محمد احمد طيبه5902721422050077

اآلداب كلية/الكوفة جامعة444.0074للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيالحمزه عبد جليل وسام كوثر5912521422035200

اآلداب كلية/الكوفة جامعة480.0080للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحاتم كاظم فائز زينب5922521426001217

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة426.0071للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحسون هاشم احمد نبأ5932321424006346

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة426.0071للبنين سومر اعداديةاحيائيعطيه فليح الرضا عبد منتظر5942421411004174
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة424.0070.67للبنين االهلية االمين ثانويةاحيائيجبار هادي ثابت مرتضى5952421413017079

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0073.67للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيجبار عبادي طه حسنين5962521413030020

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة420.0070للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيخليفه اكبر صادق كوثر5972521424014295

االثار كلية/الكوفة جامعة377.0062.83للبنين الشطرة شهداء اعداديةاحيائيجبر حنون كاظم عامر5982221411080040

االثار كلية/الكوفة جامعة379.0063.17المختلطة الجماهير اعداديةاحيائيجبر فيصل علي فاطمه5992321427012059

االثار كلية/الكوفة جامعة384.0064للبنات العفاف اعداديةاحيائيطراد الكاظم عبد مراد دعاء6002421422048051

االثار كلية/الكوفة جامعة378.0063للبنات الالذقية اعداديةاحيائيكاظم العالي عبد عالء بنين6012521422003081

االثار كلية/الكوفة جامعة405.0067.5للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيحسين علي محمد زهراء6022521422010158

االثار كلية/الكوفة جامعة389.0064.83للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيصدام رحمان محمد زينب6032521422010191

االثار كلية/الكوفة جامعة379.0063.17للبنات الدر شجرة اعداديةاحيائيرضا محمد حسين محمد زيد مريم6042521422018046

الفقه كلية/الكوفة جامعة406.0067.67للبنات قباء ثانويةاحيائيحسن علي محمد حسن نرجس6052321422070049

الفقه كلية/الكوفة جامعة407.0067.83للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيزجي علي محمد فاطمه6062521422001151

الفقه كلية/الكوفة جامعة405.0067.5للبنات العدالة ثانويةاحيائيمسلم راهي ثائر بدور6072521422002009

الفقه كلية/الكوفة جامعة415.0069.17(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعبار عباس قاسم نرجس6082521422004754

الفقه كلية/الكوفة جامعة406.0067.67(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيكريم عباس يوسف تقوى6092521422022223

الفقه كلية/الكوفة جامعة404.0067.33للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيظاهر الحسن عبد فاضل زينب6102521424023055

الفقه كلية/الكوفة جامعة415.0069.17للبنات االهلية المرتضى ثانويةاحيائينجم حسين حسن نبأ6112521424024034

الفقه كلية/الكوفة جامعة415.0069.17المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيسلطان كطران صالح هدير6122521427006138

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة435.0072.5للبنات عشتار اعداديةاحيائيمنصور سلمان داود زهراء6132321422049039

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة434.0072.33للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيالمحمد عبد جواد زمن صاحب6142521411007179

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة429.0071.5للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيمحمد خليل سهام خليل6152521411009109

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة484.0080.67للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجثير االله عبد المجيد عبد زيد6162521413031235

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة421.0070.17للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيعبود كاظم عماد غيث6172521413033104

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة443.0073.83(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيحسين عليوي االمير عبد ختام6182521422004230

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة419.0069.83للبنات واسط اعداديةاحيائيالحسين عبد هادي فاضل كواكب6192521422008081

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة414.0069(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعبار عباس احمد خاتون6202521424004269

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة477.0079.5للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيرزاق فالح امجد ضي6212521424014224

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة459.0076.5للبنات االهلية العلم نبراس ثانويةاحيائيحسون كاظم رزاق منى6222521424033054

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة458.0076.33للبنات قاسم الكريم عبد الزعيم اعداديةاحيائيخلف طالب اياد شهد6232621422037067

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة486.0081للبنين الفرات اعداديةاحيائيجواد الحسين عبد ميثاق اسامة6242721411034017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة506.0084.33للبنات الفوز اعداديةاحيائيالحسين عبد فارس انور ايمان6251221422013012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة523.0087.17للبنين النوارس ثانويةاحيائيالستار عبد حميد وليد خالد6261321411025007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة519.0086.5للبنين بيجي اعداديةاحيائيفيصل صالح سراج مصطفى6271821411007028
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة521.0086.83للبنات االهلية االمل ثانويةاحيائيآدم حامد بابكر زينب6281821424002011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة491.0081.83للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيزيدان ابراهيم عدوان ايالف6292121422047013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة543.0090.5للبنين المحاويل اعداديةاحيائيفاضل هاشم ابراهيم قاسم6302321411008059

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة459.0076.5للبنين القرنة اعداديةاحيائيحمزه الكريم عبد رعد فضل6311621411026039

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة475.0079.17للبنات القيارة اعداديةاحيائيخلف احمد رسول اية6321721422013012

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة480.0080للبنين المغيرة اعداديةاحيائيعباس حسين الدين صفاء مصطفى6331821411074029

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة457.0076.17للبنين عدن جنات اعداديةاحيائيعلوان ارحيم محمد حيدر6342121411075031

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة465.0077.5للبنين المرتضى اعداديةاحيائينجم محمد جاسم وائل6352221411019224

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة480.0080للبنين الحمزة اعداديةاحيائيكاظم عبيد عبيس هللا عبد6362421411005067

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة486.0081للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةاحيائيخضر رحيم سعود سجاد6372921411003021

العلوم كلية/تكريت جامعة487.0081.17المختلطة العلم دار ثانويةاحيائيخميس حاتم هاني رامي6381821417036005

العلوم كلية/تكريت جامعة479.0079.83للبنات الفضيلة ثانويةاحيائيمهدي صالح جمال سرور6391821422012026

العلوم كلية/تكريت جامعة518.0086.33للبنات بلد اعداديةاحيائيمحمد محجوب خليل اديان6401821422017001

العلوم كلية/تكريت جامعة506.0084.33للبنات الخضرانية اعداديةاحيائيخليفة صالح خلف اسماء6411821422057007

العلوم كلية/تكريت جامعة484.0080.67للبنات اشور ثانويةاحيائيحسين صبحي محمود استبرق6421821422078003

العلوم كلية/تكريت جامعة520.0086.67للبنات اشور ثانويةاحيائيمصطو رمضان محمد رسل6431821422078052

العلوم كلية/تكريت جامعة495.0082.5للبنات االسحاقي اعداديةاحيائيمحمد عبد احمد سوزان6441821422090023

العلوم كلية/تكريت جامعة503.0083.83للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيحمد سالب زيد اوس6452021411009019

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة463.0077.17للبنين السالم ثانويةاحيائيمتعب محمد باسم سبأ6461821421039009

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة456.0076للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيمحمود الخالق عبد انمار بتول6471821424006034

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة430.0071.67للبنين الخزاعي دعبل اعداديةاحيائيموسى عباس فالح سراج6482621411032022

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة442.0073.67للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةاحيائيخليل حسن احمد سيف6491421411003065

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة396.0066للبنين السالم ثانويةاحيائيخلف حمد ظيغم محمد6501821411039031

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة402.0067للبنات نفيسة السيدة ثانويةاحيائياسماعيل حسين جاسم هديل6511821422002039

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة433.0072.17للبنين الوطن اعداديةاحيائيقوام الدين كمال قوام المعز عبد6521821411027015

الزراعة كلية/تكريت جامعة414.0069للبنين المعتم ابن اعداديةاحيائيسعيد حميد مروان هللا عبد6531821411063025

الزراعة كلية/تكريت جامعة354.0059للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيعجيل أسماعيل خلف بيرق6542121411010021

الزراعة كلية/تكريت جامعة357.0059.5للبنين سلمى ابي بن زهير اعداديةاحيائياسماعيل خضير عدي نشأت6552121411041052

الزراعة كلية/تكريت جامعة357.0059.5ىالمختلطة باهلل المهتدي ثانويةاحيائيهللا عبد محمود ستار عمار6562121417021024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة406.0067.67للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيحسين حبيب عامر رغد6571821423006005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة368.0061.33المختلطة البحتري اعداديةاحيائيساير محمود ناظم ايمان6581821427004010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0064.67للبنات العبور ثانويةاحيائيعلي خليف اسعد حنان6591921422086037

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة379.0063.17للبنين النضال ثانويةاحيائيحسين محمود عامر محمود6602021411012067
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0078.33للبنين العاصفة اعداديةاحيائيخلف حمد ناجي عمر6611821411032095

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة519.0086.5للبنات الخضرانية اعداديةاحيائيطه خليفة عيدان نداء6621821422057119

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0074للبنات الخصم ثانويةاحيائيلفته فرج محمود الهدى نور6631821422115044

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة393.0065.5للبنات 1/  الخنساء اعداديةاحيائيزينل اسماعيل جودت مأوى6642021422039050

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة393.0065.5للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيغني سيد اديب عمار ايالف6652121422044013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة412.0068.67المختلطة الفرات نهر ثانويةاحيائيعفلوك عطشان حيدر حسن6662221417013002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة388.0064.67للبنين السالم ثانويةاحيائيحسن ذياب كامل نسرين6671821421039017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة382.0063.67للبنات الحاتمية ثانويةاحيائيخساره عزيز خضير تبارك6681821422004005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة392.0065.33للبنات الشرقاط اعداديةاحيائيحمودي ياسين هشام هدله6691821422007051

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة387.0064.5للبنات المعتصم ثانويةاحيائيكيطان ابراهيم خالد زينب6701821422058007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0062.67كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةاحيائيحسين اسماعيل عدنان ساهرة6711821422107050

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة392.0065.33للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيجاسم نصيف محمد ندى6721821424008026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة413.0068.83للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيحسين لطيف مطشر معالم6731821424016035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة407.0067.83المختلطة زهير بن كعب ثانويةاحيائياللطيف عبد محمد قاسم فاطمه6741821427082011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة407.0067.83للبنات الهناء ثانويةاحيائيظاهر يونس محسن ميسم6752021422057055

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة392.0065.33للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيحسين الكريم عبد كاظم ضحى6762121422013104

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة413.0068.83المختلطة الوالء اعداديةاحيائيجاسم مهدي صالح عال6772121427039016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة379.0063.17للبنات المصطفى اعداديةاحيائيدبين حميد مهدي ساره6782221422006059

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة417.0069.5للبنات االهلية االوائل ثانويةاحيائيشعيله ابو حمره ابو رياض عذراء6792421424009035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة380.0063.33للبنات االهلية الذكوات ثانويةاحيائيمحمد حسين محمود منال6802521424015126

اآلداب كلية/تكريت جامعة374.0062.33المختلطة العدالة ثانويةاحيائيزعل حسين علي هبه6811821427057035

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة409.0068.17للبنين غربي امام ثانويةاحيائيخلف عكاب احمد ايهاب6821721411046011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة366.0061للبنين حمد السيد اعداديةاحيائيرضوان صالح رشيد انس6831721411073006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة372.0062للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحميد صالح المجيد عبد زيد6841721415002478

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة404.0067.33للبنين الخصم اعداديةاحيائيهللا عبد صالح شاكر اسماعيل6851821411015014

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة451.0075.17للبنات الخضرانية اعداديةاحيائيحسن مخلف محمد فريال6861821422057098

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة365.0060.83للبنات الخصم ثانويةاحيائيخلف هللا عبد رسول مها6871821422115039

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة379.0063.17للبنين الفرات اعداديةاحيائيموسى علي سعد اسامة6882021411007013

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة392.0065.33للبنين المستقبل اعداديةاحيائيصالح عبد سعد سيف6892021411011038

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة365.0060.83للبنات البسمة ثانويةاحيائيعلي محمد تحسين عذراء6902021422016041

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة361.0060.17للبنات الموعظة ثانويةاحيائيصالح جاسم محمد خالده6912021422049019

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة385.0064.17للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائيباقر كريم لؤي عباس6922121411032064

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة371.0061.83للبنات الحجرات اعداديةاحيائيناصر جاسم نجاة اسيا6932121422020015
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0061.17للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائياسماعيل ضاري اسماعيل استبرق6942121422047001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0061.17للبنين الحكيم اعداديةاحيائيبعرور محمد صكبان محمد6952221411024097

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة380.0063.33للبنين االبرار اعداديةاحيائيمنحوش كفه كامل مصطفى6962221411070198

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة361.0060.17للبنين االمل شمس اعداديةاحيائيعواد طارش هيدان حسن6972221411081010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0061.17للبنين االهلية المعارج ثانويةاحيائيمشعل جبر خالد علي6982221413012100

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة360.0060المختلطة الطف ثانويةاحيائيفهد شريف كاظم ضياء6992221417060039

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة373.0062.17للبنين االبرار ثانويةاحيائيحمد مالك ياسر جعفر7002321411060011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة378.0063المختلطة الفجر اعداديةاحيائيعوده خضير سليم عباس7012321417007082

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة378.0063المختلطة الفجر اعداديةاحيائيابراهيم عوده عبيد محمد7022321417007162

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة365.0060.83للبنات اليقظة اعداديةاحيائيكريم كاظم جواد رتاج7032321422014049

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة370.0061.67للبنات الغدير ثانويةاحيائيعبيد خضير كاظم نور7042321422055069

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة377.0062.83للبنين فلسطين اعداديةاحيائيمحيل مشكور خليل حسن7052421411008043

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة371.0061.83المختلطة هاشم بني راهب ثانويةاحيائيكاظم عليوي حسين صباح7062421417004016

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة450.0075للبنين اشور اعداديةاحيائياحميد محمد عبد عمر7071821411070047

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة362.0060.33للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيحمد حسن عامر وفاء7081821424006210

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة361.0060.17للبنات رملة اعداديةاحيائيخصاف نذير عالء رانيه7092221422015033

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة535.0089.17للبنين التفوق اعداديةاحيائيهالل سعيد رعد سجاد7102421411042071

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة542.0090.33للبنين قتيبة اعداديةاحيائيعباس عبد جميل مرتضى7112421411048269

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة532.0088.67للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيلفته زيد عبد هادي هاشم7122521413023143

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة529.0088.17للبنين القاسم اعداديةاحيائيعبيس ابراهيم محمد منتظر7132321411006234

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة529.0088.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيشحل خضر حامد علي7142421411036184

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة526.0087.67للبنين التفوق اعداديةاحيائيحمزة عودة باسم علي7152421411042101

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة511.0085.17للبنات الطليعة اعداديةاحيائيهادي يوسف احمد االء7162421422022014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة531.0088.5للبنات دمشق اعداديةاحيائيالرسول عبد علي حسن زهراء7172421422024137

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة522.0087للبنات العروبة اعداديةاحيائينعمة حيدر عقيل زهراء7182421422047109

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة518.0086.33للبنات االهلية االنوار اعداديةاحيائيعطيه الرزاق عبد حيدر الهدى نور7192421424015076

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة547.0091.17للبنات حلب اعداديةاحيائيجبار راهي جياد نبأ7202421422014213

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة515.0085.83للبنين سومر اعداديةاحيائيكروز عداي حسين حسن7212421411004032

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة524.0087.33للبنين المركزية االعداديةاحيائيجاسم فضل خالد مرتضى7222421411036310

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة521.0086.83للبنين السجاد اعداديةاحيائيسعدون زركان صدام احمد7232421411047013

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة516.0086للبنات دمشق اعداديةاحيائيخضير معن كاظم بشرى7242421422024049

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة507.0084.5للبنات السنبلة ثانويةاحيائيحسن يوسف الحسن عبد زهراء7252421422029039

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0088للبنين سومر اعداديةاحيائيعبيد ابراهيم خالد سجاد7262421411004074
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العلوم كلية/القادسية جامعة484.0080.67للبنين الهيثم ابن ثانويةاحيائيفليفل مهدي سلمان امجد7272421411014008

العلوم كلية/القادسية جامعة513.0085.5للبنين الزيتون اعداديةاحيائيحسن فليح حسين علي7282421411015141

العلوم كلية/القادسية جامعة492.0082للبنين الزيتون اعداديةاحيائيحسن حمزه محسن محمد7292421411015210

العلوم كلية/القادسية جامعة488.0081.33للبنين الثقلين اعداديةاحيائيكريم علي عبد فاهم حيدر7302421411023012

العلوم كلية/القادسية جامعة495.0082.5للبنات السنية اعداديةاحيائيشياع شاني ستار ازهار7312421422009005

العلوم كلية/القادسية جامعة523.0087.17للبنات الفردوس اعداديةاحيائيكاظم محمد حازم رغد7322421422023059

العلوم كلية/القادسية جامعة501.0083.5للبنات دمشق اعداديةاحيائيهللا عبد مشيط فليح عال7332421422024232

العلوم كلية/القادسية جامعة519.0086.5للبنات الدغارة اعداديةاحيائيكزار جبر حسين ياسمين7342421422027244

العلوم كلية/القادسية جامعة520.0086.67للبنات السنبلة ثانويةاحيائيعبود حبيب علي فاطمه7352421422029070

العلوم كلية/القادسية جامعة491.0081.83للبنات العروبة اعداديةاحيائيحسان سلطان فاضل تبارك7362421422047052

العلوم كلية/القادسية جامعة515.0085.83للبنات االهلية (ع) الصادق ثانويةاحيائياهويش مهدي صالح هبه7372421424017092

العلوم كلية/القادسية جامعة483.0080.5للبنات الكوت اعداديةاحيائيعلي خفيف صباح يقين7382621422025186

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة483.0080.5للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيسلمان ضاري طالب مرتضى7392221411021226

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة456.0076للبنين الدغارة اعداديةاحيائيمحي نعمه حسين علي7402421411003086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة476.0079.33للبنين الزيتون اعداديةاحيائيمحمد قصاد جبار منتظر7412421411015246

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة454.0075.67للبنين السجاد اعداديةاحيائيالحسين عبد عليوي حسين محمد7422421411047276

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة459.0076.5للبنين قتيبة اعداديةاحيائيغافل كريم الكاظم عبد علي7432421411048193

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة473.0078.83للبنات النور اعداديةاحيائيمتليك الكريم عبد احمد زينب7442421422005102

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة452.0075.33للبنات ميسلون اعداديةاحيائيمراد كاظم مناف علياء7452421422013189

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة478.0079.67للبنات دمشق اعداديةاحيائيعليوي منخي كامل ايات7462421422024022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة480.0080للبنات دمشق اعداديةاحيائيعبد كامل قاسم شهد7472421422024210

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة476.0079.33المختلطة تبارك ثانويةاحيائيالعباس عبد كامل حيدر رؤى7482421427012007

القانون كلية/القادسية جامعة519.0086.5للبنات حلب اعداديةاحيائيخريمط محل صاحب زمن7492421422014077

القانون كلية/القادسية جامعة479.0079.83للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةاحيائيعذافه حسن حيدر الهدى نور7502421424005074

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة439.0073.17للبنين الدغارة اعداديةاحيائيناصر الحسين عبد علي باقر7512421411003016

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة445.0074.17للبنين الدغارة اعداديةاحيائيساجت جبار عايد علي7522421411003090

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة442.0073.67للبنات حلب اعداديةاحيائيفرهود مخيلف الكاظم عبد زينب7532421422014123

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة440.0073.33للبنات الفردوس اعداديةاحيائيفاضل داخل ليث سجى7542421422023102

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة435.0072.5للبنات دمشق اعداديةاحيائيوناس رشيد حسن تقى7552421422024078

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة432.0072للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيحسين شنان رياض حسن7562521411008049

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة433.0072.17للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسون نعمه ابراهيم مرتضى7572521413013308

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة466.0077.67للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيسوادي حبيب فرج مسلم7582521413014089

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة432.0072(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعبود جبار صالح طيبه7592521424004703
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الزراعة كلية/القادسية جامعة379.0063.17للبنين سومر اعداديةاحيائيشدهان حسن سالم منتظر7602421411004171

الزراعة كلية/القادسية جامعة407.0067.83للبنات السرور اعداديةاحيائيجساب شعالن حيدر منار7612421422002107

الزراعة كلية/القادسية جامعة382.0063.67للبنات التحرير اعداديةاحيائيعيسى جبر رياض فدك7622421422008152

الزراعة كلية/القادسية جامعة386.0064.33للبنات الحوراء اعداديةاحيائيحمد كاظم عدنان فاطمه7632421422026167

الزراعة كلية/القادسية جامعة379.0063.17للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيالرضا عبد اكريم ناجح دموع7642421424012010

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة443.0073.83المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةاحيائيحسن عبود حمزه فاطمه7652321427005031

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة455.0075.83للبنين فلسطين اعداديةاحيائيدالي الساده عبد عباس علي7662421411008132

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة444.0074للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيعباس كريم حيدر الدين عز7672421411044089

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة445.0074.17للبنين السجاد اعداديةاحيائيمطلك دايخ قاسم حسين7682421411047083

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة430.0071.67للبنين السجاد اعداديةاحيائيعلي عبد سلمان كامل عمران7692421411047236

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة409.0068.17للبنين قتيبة اعداديةاحيائيكاظم جواد سعد سجاد7702421411048134

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة441.0073.5المختلطة الرواد ثانويةاحيائيعطيه عبيد واثق قاسم7712421417017036

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة424.0070.67للبنات الرباب اعداديةاحيائيجبر يوسف علي اطياف7722421422004006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة435.0072.5للبنات التحرير اعداديةاحيائيعيدان عماش حسون حوراء7732421422008046

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة446.0074.33للبنات السنية اعداديةاحيائيعباس نعمة يوسف بنين7742421422009066

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة434.0072.33للبنات بلقيس ثانويةاحيائيدخيل حسين ناصر مريم7752421422016130

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة415.0069.17للبنات الصديقة ثانويةاحيائيحسين حبيب فاضل نجالء7762421422044095

التربية كلية/القادسية جامعة512.0085.33المختلطة الصادق ثانويةاحيائيعبيد وحيد جبار حسين7772321417006009

التربية كلية/القادسية جامعة513.0085.5للبنين الفاضلية ثانويةاحيائيعبد نجم حسين ازهر7782421411035004

التربية كلية/القادسية جامعة465.0077.5للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيطارش كزار عباس مطلب7792421411044173

التربية كلية/القادسية جامعة519.0086.5للبنات صنعاء اعداديةاحيائيجبر حبيب محسن فاطمه7802421422006144

التربية كلية/القادسية جامعة486.0081للبنات التحرير اعداديةاحيائيعبيس عبد سلمان سحر7812421422008110

التربية كلية/القادسية جامعة466.0077.67للبنات السنية اعداديةاحيائيدعاج مشان خضير صفاء7822421422009219

التربية كلية/القادسية جامعة480.0080للبنات ميسلون اعداديةاحيائي عبد شعالن محمد مريم7832421422013223

التربية كلية/القادسية جامعة515.0085.83للبنات حلب اعداديةاحيائيعوده هادي عالوي اسراء7842421422014005

التربية كلية/القادسية جامعة512.0085.33للبنات حلب اعداديةاحيائيفضيل مير شاكر زينب7852421422014121

التربية كلية/القادسية جامعة464.0077.33للبنات الكوثر اعداديةاحيائيحسين هادي علي ايات7862421422015010

التربية كلية/القادسية جامعة481.0080.17للبنات الكوثر اعداديةاحيائيكتان غازي علي شهد7872421422015093

التربية كلية/القادسية جامعة479.0079.83للبنات بلقيس ثانويةاحيائييوسف كريم قائد عذراء7882421422016102

التربية كلية/القادسية جامعة517.0086.17للبنات الشافعية اعداديةاحيائيختالن حسين جميل دنيا7892421422017052

التربية كلية/القادسية جامعة488.0081.33للبنات الفردوس اعداديةاحيائيمسير كاظم جواد سارة7902421422023095

التربية كلية/القادسية جامعة518.0086.33للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمهدي حسين قاسم يقين7912421422028226

التربية كلية/القادسية جامعة473.0078.83للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيطارش كاظم عالء بنين7922421422030034
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التربية كلية/القادسية جامعة469.0078.17للبنات الصديقة ثانويةاحيائيالزهره عبد االمير عبد علي طفوف7932421422044063

التربية كلية/القادسية جامعة506.0084.33للبنات العفاف اعداديةاحيائيجاسم حسن طعمه منى7942421422048153

التربية كلية/القادسية جامعة491.0081.83للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيشناوه المحسن عبد عالء زينه7952421424003042

التربية كلية/القادسية جامعة473.0078.83للبنات االهلية االنوار اعداديةاحيائيحسين ارحيم جندي تقى7962421424015020

التربية كلية/القادسية جامعة470.0078.33للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيعلي عبد ميري زينب7972421426001187

التربية كلية/القادسية جامعة509.0084.83للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيهادي ناصر مزهر عباس7982521413013167

التربية كلية/القادسية جامعة486.0081للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيغباش حسين جليل مقتدى7992621411022202

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/القادسية جامعة531.0088.5للبنات الكوثر اعداديةاحيائيمطوح بادي خالد انعام8002421422015005

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة525.0087.5للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيشناوه المحسن عبد خالد سوالف8012421424003045

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة445.0074.17للبنات الفردوس اعداديةاحيائياحمد كاظم عدي رندة8022421422023067

اآلداب كلية/القادسية جامعة440.0073.33للبنين الكندي ثانويةاحيائيغالي منصور باسم حسين8032421411029014

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0071للبنات دمشق اعداديةاحيائيعلي الحمزة عبد كاظم فاطمة8042421422024257

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة410.0068.33للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيزغير االمير عبد هشام ضحى8052421424023092

االثار كلية/القادسية جامعة406.0067.67للبنات النور اعداديةاحيائيشنان حسين جميل غدير8062421422005139

االثار كلية/القادسية جامعة403.0067.17للبنات التحرير اعداديةاحيائيحبيتر كاظم حسين زهراء8072421422008079

العلوم كلية/االنبار جامعة471.0078.5للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاحيائيخميس موفق الهادي عبد علي8081021415004035

العلوم كلية/االنبار جامعة487.0081.17للبنين الفلوجه اعداديةاحيائيسليمان محمد بركات اواب8091921411009047

العلوم كلية/االنبار جامعة476.0079.33للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاحيائينطاح حميد مهدي مصطفى8101921411045016

العلوم كلية/االنبار جامعة486.0081للبنين المربد اعداديةاحيائيمحمد خلف فريح القادر عبد8111921411056034

العلوم كلية/االنبار جامعة480.0080للبنات النموذجية الحريري اعداديةاحيائياحمد شهاب محمود نبأ8121921422057135

العلوم كلية/االنبار جامعة463.0077.17الخارجيوناحيائيعبد احمد حمزة احمد8132121418001017

العلوم كلية/االنبار جامعة470.0078.33للبنين االهلية الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيبغيه ظاهر ضياء حسين8142221413007001

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة459.0076.5(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهادي حسن كاظم زينب8152521424004590

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة422.0070.33للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاحيائيهللا عبد مزعل صالح محمد8161921415005102

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة398.0066.33للبنين القاسم اعداديةاحيائيالحسين عبد مهدي رافع عباس8172321411006091

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة395.0065.83للبنين االهلية العلمية النخبة ثانويةاحيائيجاهل موازي عباس فاضل8182421413010074

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة385.0064.17للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيمحي حبيب علي عباس8192421411027047

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة396.0066المختلطة التوحيد ثانويةاحيائيمصحب الحمزه عبد سالم العزيز عبد8202321417037013

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة529.0088.17للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاحيائيمخلف عزيز محمد احمد8211921411027004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة426.0071للبنات الياقوت اعداديةاحيائياحمد ابراهيم عدي مريم8221921422109087

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة426.0071للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيحمود عساف سلمان نبأ8232121422010155

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0083.17للبنين البطحاء اعداديةاحيائيطارش عبد يحيى حسين8242221411008015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة392.0065.33للبنات الطيبة األرض ثانويةاحيائيحداوي عبد مشعان آيه8251021422042002
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة378.0063للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيعلي حسين هللا عبد عطور8261921422052088

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة451.0075.17للبنات األمل اعداديةاحيائيخابور حماد صالح مالك8271921422059100

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة391.0065.17للبنات االنفال ثانويةاحيائيسعد احمد بهاء عائشة8281921422089125

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة406.0067.67للبنات االنفال ثانويةاحيائيعباس علي حسين مها8291921422089172

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة373.0062.17للبنات االسود الذهب ثانويةاحيائيمصلح جواد حسين اسراء8302121422072005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة379.0063.17للبنات ميسلون اعداديةاحيائيصبري محمد عباس نرجس8312321422005093

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة374.0062.33(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيكاظم علي محمد مريم8322521422004705

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة372.0062(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمحمد حامد صفاء زينه8332521424004617

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/االنبار جامعة464.0077.33للبنات االهلية (ع) الزهراء دار اعداديةاحيائيشناوة عبوي علي فاطمه8342521424034018

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة366.0061للبنات العبور ثانويةاحيائيجاسم عبد سالم مروه8351921422086112

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة373.0062.17للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمنخي كاظم جواد حيدر8362221411009046

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة367.0061.17المختلطة العرفان ثانويةاحيائيدرعان عايد مقدام هديل8372221427042041

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة379.0063.17للبنين فلسطين اعداديةاحيائيصدام فياض حسن محمد8382421411008153

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة366.0061للبنات النموذجية الحواري ثانويةاحيائيمحمود علي عباس اسالم8391921422081012

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة363.0060.5المختلطة المعتز ابن ثانويةاحيائيالجبار عبد هللا عبد اللطيف عبد غفران8401921427005008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة421.0070.17للبنين الطارمية أعداديةاحيائيصالح مهدي صالح احمد8411221411019008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة418.0069.67للبنين المسيب اعداديةاحيائيناهي قاسم محمد حسن8422321411009027

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة431.0071.83للبنين االهلية المستقبل اعداديةاحيائيجاسم موحان ثامر امير8432321413009003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة422.0070.33للبنات الرفعة ثانويةاحيائيحسين عبيد عيسى رونق8442321422006045

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة423.0070.5للبنين الصباح ثانويةاحيائيغزاي صكبان ناطق صباح8452621411045019

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة445.0074.17للبنات المبدعات ثانويةاحيائيعباس خالد احمد عائشه8461021422046010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة438.0073للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائياحمد محمد ايهاب نور8472321426001351

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة388.0064.67للبنات العلمية لبابه ثانويةاحيائيحسن كريم طالل طيبه8481121422071033

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة384.0064للبنات الزهراء نور ثانويةاحيائيرحمن هللا عبد علي ايناس8491421422066004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة398.0066.33للبنات االنفال ثانويةاحيائيعبد جياد سعدون ساره8501921422089083

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة517.0086.17للبنين السبطين اعداديةاحيائيمهدي كريم حسين باقر8511221411022009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة526.0087.67للبنين الحلة اعداديةاحيائيسلمان حميد حيدر الحسن8522321411020027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة528.0088للبنين الحلة اعداديةاحيائيمحسن طالب علي حسين8532321411020088

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة526.0087.67للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةاحيائيدويح نايف حمزه ابراهيم8542321411031001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة518.0086.33للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةاحيائيجراح علي امير زيد8552321411048008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة526.0087.67للبنين الدرعية ثانويةاحيائيجبارة محمد نايف محمد8562321411053018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة519.3686.56للبنين بابل ثانويةاحيائيجاسم غازي حيدر مثنى8572321411056121

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة521.0086.83الشيعي الوقف-  للبنين (عج) المنتظر االمام ثانويةاحيائيحرامي العباس عبد مجيد حسن8582321411068002
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة522.0087المختلطة الفجر اعداديةاحيائيمصيخ نعمه احمد محمد8592321417007148

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة519.0086.5للبنات المناذرة اعداديةاحيائيخليل الكريم عبد الواحد عبد ضي8602321422003104

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة514.0085.67للبنات بلقيس اعداديةاحيائيحسين الحمزة عبد حسن فاطمة8612321422044107

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة523.0087.17الخارجياتاحيائيعذاب جلد ضياء فاطمه8622321428050269

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة502.0083.67للبنات المناذرة اعداديةاحيائينجم حسن صالح غدير8632321422003108

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة524.0087.33للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيحسين ضاري هللا عبد حوراء8642321422023011

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة488.0081.33للبنات المسيب اعداديةاحيائيمهر مهدي عباس ايات8652321422041015

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة502.0083.67المختلطة الطف ثانويةاحيائيسلمان خلف حسين فاطمه8662321427032049

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة492.0082للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيعلي حسنه ابو قاسم علي8672521413024070

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة485.0080.83للبنات الثقافة اعداديةاحيائيعبيد حميد عقيل مالك8682721422054284

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة539.0089.83للبنين الحلة اعداديةاحيائيناجي راجي علي محمد8692321411020332

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة515.0085.83للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمحيسن تركي غازي بنين8702321422012049

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة509.0084.83للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحسين نعمه محمد اديان8712321422013020

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة493.0082.17للبنين سومر اعداديةاحيائيناصر عبد رضا امير8722421411004013

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة488.0081.33للبنات الالذقية اعداديةاحيائيعواد كاظم جواد نور8732521422003575

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة510.0085للبنين التحرير اعداديةاحيائيمحمد الحسن عبد غسان محمد8742621411002114

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة465.0077.5للبنات دمشق اعداديةاحيائيجبر داخل عباس بنين8752421422024057

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة469.0078.17للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمحسن جاسم احمد علي8762521413031331

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة520.0086.67للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيمشتت كاظم احمد باقر محمد8772221411003244

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة518.0086.33للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيحسون راضي حسين مرتضى8782321411062055

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة508.0084.67للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيمهدي ضياء نيسم فرح8792321422072254

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة528.0088للبنين المهيمن اعداديةاحيائيعبيد خضر قاسم مؤمل8802721411016095

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة453.0075.5للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيحميدي غازي فيصل سلوان8812221415007119

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة459.0076.5للبنين المسيب اعداديةاحيائيمحمد قاسم امير محمد8822321411009121

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة443.0073.83للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيعبيس عبيد عادل حيدر8832321413018088

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة455.0075.83المختلطة التوحيد ثانويةاحيائيحمزه هاني عبيد ماهر8842321417037021

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة459.0076.5للبنات السدة اعداديةاحيائيمحسن علي محمد حيدر نيزك8852321422034077

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة450.0075للبنات الرقيم ثانويةاحيائيدباغ محمد عدنان تبارك8862721422005011

العلوم كلية/بابل جامعة522.0087للبنين القاسم اعداديةاحيائيحسان عليوي حسن قاسم8872321411006136

العلوم كلية/بابل جامعة525.0087.5للبنين المحاويل اعداديةاحيائيحسن عباس الكريم عبد علي8882321411008053

العلوم كلية/بابل جامعة490.0081.67للبنين السدة اعداديةاحيائيداود محمد رضا ابراهيم8892321411016001

العلوم كلية/بابل جامعة529.0088.17للبنين المجد ثانويةاحيائيسلمان علي حيدر كرار8902321411065047

العلوم كلية/بابل جامعة486.0081المختلطة السهول ثانويةاحيائيسالم مزهر رضا مثنى8912321417050018
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العلوم كلية/بابل جامعة488.0081.33للبنات ميسلون اعداديةاحيائيكاظم حمد محمد فاطمة8922321422005078

العلوم كلية/بابل جامعة495.0082.5للبنات الثورة عداديةاحيائيحسين كاظم عالء نور8932321422011194

العلوم كلية/بابل جامعة486.0081للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمحمود حمزه باسم محمد انهار8942321422012029

العلوم كلية/بابل جامعة507.0084.5للبنات الطليعة اعداديةاحيائيمحمود احمد حسين الكوثر8952321422013041

العلوم كلية/بابل جامعة518.0086.33للبنات اسماء اعداديةاحيائيجاسم حميد سعد ايه8962321422018017

العلوم كلية/بابل جامعة514.0085.67للبنات الحوراء اعداديةاحيائيعبد حسن طارق زهراء8972321422027040

العلوم كلية/بابل جامعة518.0086.33للبنات المستقبل ثانويةاحيائيراضي ياسر حسن زهراء8982321422030025

العلوم كلية/بابل جامعة500.0083.33للبنات دجلة اعداديةاحيائيحسن رزاق وهاب مريم8992321422031081

العلوم كلية/بابل جامعة531.0088.5للبنات الكوثر اعداديةاحيائيحسين هادي حسن وسن9002321422038123

العلوم كلية/بابل جامعة520.0086.67للبنات الفرات زهرة ثانويةاحيائيحميو حسن عقيل زهراء9012321422066027

العلوم كلية/بابل جامعة514.0085.67للبنات الرباب ثانويةاحيائيالمهدي عبد الستار عبد فراس نور9022321422075099

العلوم كلية/بابل جامعة512.0085.33للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيفهد هللا مال خليل حنان9032321422076015

العلوم كلية/بابل جامعة515.4485.91للمتميزات الحلة ثانويةاحيائيحمادي جميل عادل دعاء9042321422077027

العلوم كلية/بابل جامعة510.0085للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيالحسين عبد علي اسعد نبأ9052321424006347

العلوم كلية/بابل جامعة502.0083.67المختلطة العربي الخليج ثانويةاحيائيسند هادي حسين مها9062321427029030

العلوم كلية/بابل جامعة516.0086الخارجياتاحيائيعبيد الهادي عبد محسن ختام9072321428050097

العلوم كلية/بابل جامعة490.0081.67للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيجون ابو عبيد ستار بنين9082521424023015

العلوم كلية/بابل جامعة490.0081.67للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيراضي مزهر علي غدير9092521426001444

العلوم كلية/بابل جامعة521.0086.83للبنات اليقظة ثانويةاحيائيرحمن موسى صباح حوراء9102721422042007

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة452.0075.33للبنات االهلية ابيها أم ثانويةاحيائيالرزاق عبد جعفر ماجد فاطمه9111421424021005

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة452.0075.33للبنات اليقظة اعداديةاحيائيبنيان مهدي محمد بنين9122321422014029

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة465.0077.5المختلطة الطف ثانويةاحيائيجاسم شاكر حسن حوراء9132321427032022

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة455.0075.83للبنات الحوراء اعداديةاحيائيحمزة فالح قاسم فاطمة9142421422026157

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة453.0075.5للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيحربي صعصع باقي زهراء9152421422030075

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة467.0077.83للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيعلوان شبلي مصطفى غدير9162521422035173

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة445.0074.17(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائييوسف نعمان حازم اديان9172521424004040

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة478.0079.67للبنات الوزني سالم الشهيد اعداديةاحيائيهاشم موحان شدهان فاطمه9182721422021091

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة466.0077.67للبنين المدحتية اعداديةاحيائيمهدي اللول ابو قحطان حسن9192321411017025

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة466.0077.67للبنين المدحتية اعداديةاحيائيمهدي اللول ابو قحطان حسين9202321411017037

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة455.0075.83للبنين بيروت ثانويةاحيائيطارش طليع ناظم حسين9212321411021015

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة518.0886.35للبنين بابل ثانويةاحيائيابراهيم اسماعيل جعفر حسين9222321411056033

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة542.0090.33للبنين الطبرسي ثانويةاحيائيامين جواد خالد مجتبى9232321411067023

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة489.0081.5المختلطة الغزالي ثانويةاحيائيجابر حمد قاسم مصطفى9242321417014038
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المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة447.0074.5للبنات المسيب اعداديةاحيائيعبيد هالل رسول رانيا9252321422041060

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة473.0078.83للبنين السجاد اعداديةاحيائيكريم الحسن عبد فالح مؤمل9262421411047259

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة460.0076.67للبنات دمشق اعداديةاحيائيمطرود كريم ابراهيم رؤى9272421422024096

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة536.0089.33للبنين الفرات اعداديةاحيائيموسى سلمان محمد امير9282721411034027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة438.0073للبنات الباقر ثانويةاحيائيسهيل علي عبد محمد بنين9292321422029017

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة418.0069.67الخارجياتاحيائيعبيد زيدان عباس بشرى9302321428050057

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة397.0066.17للبنين سومر اعداديةاحيائيحسن فليح جعفر حسين9312421411004046

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة391.0065.17للبنين االهلية النبالء ثانويةاحيائيسرحان حمزه ميثم حسين9322421413011027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة398.0066.33للبنات الرباب اعداديةاحيائيعباس حمزه عايد ساره9332421422004102

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة407.0067.83للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيالحسين عبد دوهان ميثم محمد9342521411012275

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة405.0067.5للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيجابر حسن معين محمد9352521413030092

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة393.0065.5للبنات االهلية الذكوات ثانويةاحيائيدهش عبد سعيد سجى9362521424015079

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة395.0065.83للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيرشيد الزهره عبد جابر خديجه9372521424030036

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة394.0065.67الخارجياتاحيائيجموع هناوي كلف نور9382521428050502

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0081.67للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيحنظل راهي مؤيد احمد9392221413036006

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة479.0079.83للبنين المؤمل اعداديةاحيائيلفته عطيه كاظم مصطفى9402321411046169

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة474.0079للبنات اليقظة اعداديةاحيائيحاج جبار ستار نورالهدى9412321422014162

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة518.0086.33للبنات المسيب اعداديةاحيائيحسين علي اسماعيل فاطمه9422321422041157

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة518.0086.33للبنات كوثى اعداديةاحيائيعبيد شاطي حميد فاطمه9432321422073143

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة492.0082للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيجدوع شاكر ناظم فاطمه9442321424006317

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة459.0076.5للبنين االهلية المعرفة صفوة ثانويةاحيائيكاظم خليبص كامل حسين9452321413002013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة452.0075.33للبنات الهدى اعداديةاحيائيكاطع حري كريم هدى9462421422020105

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة526.0087.67للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعداديةاحيائيالشهيد عبد جياد قحطان محمد9472521411014181

اآلداب كلية/بابل جامعة415.0069.17للبنات الطليعة اعداديةاحيائيناشي محمد قاسم بنين9482321422013091

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0071.67للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيسلمان الحسن عبد االمير عبد احمد9492521411007021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة444.0074للبنات عكاظ اعداديةاحيائيعلي محسن ناظم زهراء9502721422018097

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة427.0071.17للبنات المحاويل اعداديةاحيائيراضي عبيد احمد لينا9512321422039192

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة418.0069.67المختلطة الطف ثانويةاحيائيحسن االمير عبد محمد فاطمه9522321427032054

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة374.0062.33المختلطة الرحمن ثانويةاحيائيكحط شاكر فاهم ضرغام9532321417004021

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة413.0068.83للبنات طليطلة اعداديةاحيائيسلمان خليف سعدي هدى9542321422017300

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة382.0063.67للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيعبيد راجي شاكر شذى9552321422072178

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة390.0065المختلطة القاهرة ثانويةاحيائيجيجان مهدي مالك تبارك9562321427009010

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة374.0062.33المختلطة المناقب ثانويةاحيائيحسان مهدي محمد امنه9572321427036001
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الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة385.0064.17للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمحسن حسين عالوي فاطمه9582421422028161

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة379.0063.17للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيابراهيم صاحب هاشم فاطمه9592721422050093

العلوم كلية/النهرين جامعة518.0086.33للبنات العلمية االمل اعداديةاحيائيناصر صباح مازن روان9601121422006078

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة468.0078للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيضويع حميد عادل حوراء9611121422017046

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة470.0078.33للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيرمضان فريد احمد محمد9622221411012203

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة532.0088.67للبنين المقدام إعداديةاحيائينعمة حسن طالب مشتاق9631421411015127

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة533.0088.83الخارجيوناحيائيفرمان راضي رباح ميالد9642121418001375

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة522.0087للبنين ديالى اعداديةاحيائيمجيد محمد عدنان احمد9652121411012018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة523.0087.17للبنين األسود اعداديةاحيائيصبر حسين نعمه مصطفى9662121411069041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة511.0085.17للبنات بابل اعداديةاحيائيحمد مظفر عامر رسل9672121422051042

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة514.0085.67للبنات وهب بنت امنة اعداديةاحيائيمهدي صالح محمد نبأ9682121422010158

العلوم كلية/ديالى جامعة468.0078للبنين العلوم ثانويةاحيائيحنون خالد حيدر كرار9691321411036022

العلوم كلية/ديالى جامعة471.0078.5للبنين النهوض اعداديةاحيائيبلوط خريف محمود منتظر9701421411039195

العلوم كلية/ديالى جامعة526.0087.67للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيدرزي حبيب شالل تبارك9712021424005022

العلوم كلية/ديالى جامعة469.0078.17للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةاحيائيحسن احمد رشيد محمد9722121411001080

العلوم كلية/ديالى جامعة528.0088للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيعلي عبد يوسف ابراهيم حسين9732121411003035

العلوم كلية/ديالى جامعة526.0087.67للبنين ديالى اعداديةاحيائيحمد اسماعيل حقي وارث9742121411012190

العلوم كلية/ديالى جامعة484.0080.67للبنين قرة بن ثابت ثانويةاحيائيعبد حسين كريم حسين9752121411031010

العلوم كلية/ديالى جامعة515.0085.83للبنين االزور بن ضرار اعداديةاحيائيالعزيز عبد الهادي عبد خالد احمد9762121411072002

العلوم كلية/ديالى جامعة472.0078.67للبنين االزور بن ضرار اعداديةاحيائيحسين محمود شاكر حيدر9772121411072015

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0087.83للبنين عدن جنات اعداديةاحيائيهللا عبد ثامر لطيف قريش9782121411075092

العلوم كلية/ديالى جامعة489.0081.5للبنين طوبى اعداديةاحيائيمجيد داود رحمان علي9792121411076059

العلوم كلية/ديالى جامعة511.0085.17المختلطة هزار الشهيد اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد احمد عباس9802121417067021

العلوم كلية/ديالى جامعة495.0082.5المختلطة العلم مدينة ثانويةاحيائياللطيف عبد حكمت علي حر9812121417078003

العلوم كلية/ديالى جامعة516.0086للبنات العدنانية ثانويةاحيائيحسين عدنان احمد همسه9822121422005128

العلوم كلية/ديالى جامعة519.0086.5للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيرشيد خورشيد احمد زينه9832121422008073

العلوم كلية/ديالى جامعة511.0085.17للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيعلوان ابراهيم وليد تبارك9842121422009049

العلوم كلية/ديالى جامعة500.0083.33للبنات التاميم ثانويةاحيائيموسى ابراهيم اسماعيل بشرى9852121422022005

العلوم كلية/ديالى جامعة504.0084للبنات الزهور ثانويةاحيائيشيحان عبيد سعد فرقان9862121422024034

العلوم كلية/ديالى جامعة479.0079.83للبنات الهاللية زينب اعداديةاحيائيعباس ياس ضياء تبارك9872121422029005

العلوم كلية/ديالى جامعة519.0086.5للبنات المقدادية اعداديةاحيائيخليل سعيد مقداد سرى9882121422050131

العلوم كلية/ديالى جامعة514.0085.67للبنات العذراء ثانويةاحيائيكاظم محمود شاكر زينة9892121422064018

العلوم كلية/ديالى جامعة520.0086.67للبنات الوثقى العروة ثانويةاحيائيظاهر خالد كريم شهد9902121422074070
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العلوم كلية/ديالى جامعة502.0083.67للبنات الفتاة ثانويةاحيائيصالح خلف صالح تبارك9912121422082010

العلوم كلية/ديالى جامعة508.0084.67المختلطة الواحة ثانويةاحيائيحميد رشيد يعرب سجى9922121427020008

العلوم كلية/ديالى جامعة506.0084.33المختلطة مالك بن انس ثانويةاحيائيابراهيم خضير محمد هند9932121427083058

العلوم كلية/ديالى جامعة464.0077.33للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيراضي حسين باسم مصطفى9942221411033332

العلوم كلية/ديالى جامعة474.0079المختلطة الفتوة ثانويةاحيائيصالل حامد محمد ميثم9952621417015024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة505.0084.17للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيحسين علي المنعم عبد رافد9962121411014064

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة520.0086.67للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيهللا عبد وحاد رياض سيناء9972121422092059

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة467.0077.83للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيعلي حسين ذر زهراء9982121422071021

الزراعة كلية/ديالى جامعة381.0063.5للبنين سعد بني اعداديةاحيائيعباس علي صادق احمد9992121411008005

الزراعة كلية/ديالى جامعة389.0064.83المختلطة اور ثانويةاحيائيرديف محمود شاكر علي10002121417016017

الزراعة كلية/ديالى جامعة449.0074.83للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيخلف ارحيم حسين ميالد10012121422001142

الزراعة كلية/ديالى جامعة380.0063.33للبنات تماضر اعداديةاحيائيكافي فهد فاضل سفانه10022121422002076

الزراعة كلية/ديالى جامعة384.0064للبنات العدنانية ثانويةاحيائيمحمود اسعد علي زهراء10032121422005057

الزراعة كلية/ديالى جامعة389.0064.83المختلطة الخصيب ابي ثانويةاحيائيصالح حسين حميد عائشه10042121427070015

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة412.0068.67للبنين ديالى اعداديةاحيائيعباس احمد رياض احمد10052121411012012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة430.0071.67للبنات كمبش غيداء اعداديةاحيائيمحمود محمد شاكر ضحى10062121422098034

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة418.0069.67للبنين سلمى ابي بن زهير اعداديةاحيائيعزاوي خلف محمود نهاد10072121411041053

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة427.0071.17للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيشهاب خضير يونس وليد10082121411060157

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة427.0071.17للبنات المقدادية اعداديةاحيائيحسن محمد جاسم انسام10092121422050025

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة534.0089القرني اويس اعداديةاحيائيخضر اكرم سامي مصطفى10102121411083020

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0084.17للبنات الطيبات اعداديةاحيائيشكر سلمان رائد هبه10112121422085269

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة435.0072.5للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيمحمد جاسم احمد تبارك10122121422008025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة436.0072.67للبنات الريحانة ثانويةاحيائيناهي حيل طامي حنان10132121422081025

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0085.67للبنات اليرموك ثانويةاحيائياحمد هالل يوسف ايات10142121422035007

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0084.33للبين االهلية المعرفة ثانويةاحيائيعبود عبد علي كرار10152221413060094

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة415.0069.17للبنين المغيرة ثانويةاحيائيكاظم حسين حامد هللا عبد10162121411048019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة436.0072.67للبنات المستقبل فتيات اعداديةاحيائيموسى ابراهيم محمد فاطمه10172121422011075

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة436.0072.67للبنات الزخرف ثانويةاحيائينجم سهيل غزوان فاطمة10182121422097014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة412.0068.67ىالمختلطة باهلل المهتدي ثانويةاحيائيكاظم طه حامد وفاء10192121427021020

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0077.5المختلطة االنبار ثانويةاحيائيعبد كاظم كريم االله عبد10202321417061009

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0076.5المختلطة االنبار ثانويةاحيائيخالد عبد خلفه مرسل10212321417061017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0070.33للبنات العدنانية ثانويةاحيائيمحمود ابراهيم رضوان طيبه10222121422005084

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة392.0065.33للبنات المقدادية اعداديةاحيائيجاسم لطيف هاشم نور10232121422050206
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة530.0088.33للبنين األفضل الغد اعداديةاحيائيعطيه هادي فراس حسين10242721411014014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة546.7691.13للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيحسين رحيم االمير عبد علي10252721411028110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة519.0086.5للبنين الهندية اعداديةاحيائينعمان كاظم جواد حيدر10262721411032067

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة538.0089.67للبنين الهندية اعداديةاحيائيراحان صدام خالد علي10272721411032125

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة538.4889.75للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيلفته هادي حسن مهدي محمد10282721411039084

العلوم كلية/كربالء جامعة506.0084.33للبنات الوركاء اعداديةاحيائينتيش كاظم حسين الهدى نور10292221422043155

العلوم كلية/كربالء جامعة517.0086.17للبنات االهلية بغداد ثانويةاحيائيراضي صدام محمد علياء10302321424007009

العلوم كلية/كربالء جامعة544.0090.67للبنين كربالء اعداديةاحيائيعلي عبد حسون حسن علي10312721411025137

العلوم كلية/كربالء جامعة516.0086للبنين الهندية اعداديةاحيائيضايف عليوي كاظم علي10322721411032144

العلوم كلية/كربالء جامعة516.0086للبنات الرقيم ثانويةاحيائيحسين فاضل انتظار بلسم10332721422005006

العلوم كلية/كربالء جامعة516.0086للبنات (ع) الفاروق اعداديةاحيائيشالوك علي عبد حسين ايات10342721422008013

العلوم كلية/كربالء جامعة504.0084للبنات (ع) الفاروق اعداديةاحيائيحسن عيسى مجيد فاطمه10352721422008127

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0090للبنات النجاح اعداديةاحيائيعبد يزل قاسم زهراء10362721422037143

العلوم كلية/كربالء جامعة527.0087.83للبنات النجاح اعداديةاحيائيجابر علوان حسن غدير10372721422037212

العلوم كلية/كربالء جامعة533.0088.83للبنات النجاح اعداديةاحيائيمشكور كاظم محمد غدير10382721422037219

العلوم كلية/كربالء جامعة531.0088.5للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيحسين عباس االمير عبد هدى10392721422050124

العلوم كلية/كربالء جامعة523.0087.17للبنات الثقافة اعداديةاحيائيرضا عيسى مهدي ريحانه10402721422054118

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة457.0076.17للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيحسين احمد علي رضا10412521413033058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة512.0085.33للبنين كربالء اعداديةاحيائيعبود حسن صالح مهدي10422721411025243

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة459.0076.5للبنين الحسينية اعداديةاحيائيبريس مهدي فالح علي10432721411031086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة483.0080.5للبنين الوركاء ثانويةاحيائيكاظم جويد ميثم مسلم10442721411043033

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة455.0075.83للبنات بلقيس اعداديةاحيائيكاظم صدام باري نرجس10451421422062139

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة517.0086.17للبنات السما اعداديةاحيائيمتعب هاشم طالب زهراء10462721422045067

الزراعة كلية/كربالء جامعة371.0061.83للبنات الفاو اعداديةاحيائيمحمد جاسم هللا عبد صفا10472321422035089

الزراعة كلية/كربالء جامعة359.0059.83للبنات يافا اعداديهاحيائيراضي وادي طالب حنين10482421422040057

الزراعة كلية/كربالء جامعة355.0059.17للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيراضي حسان راجح وديان10492521426001405

الزراعة كلية/كربالء جامعة367.0061.17للبنين األفضل الغد اعداديةاحيائيعباس مطرود حسين علي10502721411014032

الزراعة كلية/كربالء جامعة373.0062.17للبنين الحسينية اعداديةاحيائينايف صدام محمد العابدين زين10512721411031050

الزراعة كلية/كربالء جامعة382.0063.67للبنين الحسينية اعداديةاحيائيميكائيل ابراهيم جليل علي10522721411031076

الزراعة كلية/كربالء جامعة373.0062.17للبنات السلوى ثانويةاحيائيالحسين عبد حاتم احمد مريم10532721422016062

الزراعة كلية/كربالء جامعة416.0069.33للبنات تكتم السيدة ثانويةاحيائيسلمان عالوي سهر هبه10542721422022059

الزراعة كلية/كربالء جامعة378.0063للبنات البسملة اعداديةاحيائيخلف حنون صباح علياء10552721422041142

الزراعة كلية/كربالء جامعة374.0062.33للبنات الثقافة اعداديةاحيائيرسول شاكر احمد فاطمه10562721422054212
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الزراعة كلية/كربالء جامعة355.0059.17للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةتطبيقيمحمد الرؤوف عبد هاتف هللا عبد10571621511019097

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة406.0067.67للبنين المركزية االعداديةاحيائيجواد حسن نصير احمد10582421411036021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة390.0065للبنات يافا اعداديهاحيائيمرزوك زماط حسين وفاء10592421422040250

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة393.0065.5للبنات الالذقية اعداديةاحيائيالخضر عبد جواد حسين آيات10602521422003005

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة391.0065.17للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيمنشد مطرود عماد ساره10612521424020019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0074للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيغالب كاظم حيدر ضرغام10622721411026101

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة416.0069.33للبنين الرافدين اعداديةاحيائيمحمد ناصر عقيل مسلم10632721411029138

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة400.0066.67للبنين الرافدين اعداديةاحيائيالحمزه عبد صبار قاسم مصطفى10642721411029143

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة418.0069.67للبنات الحق سيف ثانويةاحيائيرشاك الكاظم عبد مهدي سيناء10652721422012043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة434.0072.33للبنات عكاظ اعداديةاحيائيحميد جواد محمد مكي ختام10662721422018057

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة402.0067للبنات عكاظ اعداديةاحيائيمياح سلمان احمد زينب10672721422018100

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة418.0069.67للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيالحسين عبد علي عبد محمد شهد10682721422020083

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0082.5للبنات الرحمة مالئكة اعداديةاحيائيفرمان عباس صباح رقيه10692721422025047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة419.0069.83للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيشمران حازم عالء مريم10702721422050100

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة430.0071.67للبنات النقاء ثانويةاحيائيجبار الحسن عبد صفاء نور10712721422051045

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة471.0078.5للبنات الفردوس اعداديةاحيائيمحمد بشاره كاظم بنين10722221422003017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة537.0089.5للبنين االهلية النبالء ثانويةاحيائيالزهره عبد فخري فاضل هاني10732421413011068

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0079.17المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيعبود عبد رزاق زهراء10742521427006051

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة464.0077.33للبنات الفواطم اعداديةاحيائيعلي عبد مزهر هللا عبد نبأ10752721422035310

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة512.0085.33للبنات الروضتين اعداديةاحيائيفهد حسن علي غفران10762721422039148

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة472.0078.67للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيمحمد الكاظم عبد حسين فاطمه10772721422050087

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0080.17للبنات النساء سيدة ثانويةاحيائيالحسين عبد جبار آوس شهد10782721422052072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة460.0076.67للبنات عكاظ اعداديةاحيائيفواز علوان قحطان زينب10792721422018108

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة378.0063للبنين سومر اعداديةاحيائيباهض شاطي عدنان علي10802421411004123

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0071.17للبنات االمامة اعداديةاحيائيفرهود حسين ناصر فاطمه10812721422056110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة528.0088للبنين المركزية االعداديةاحيائيمشاي رحيم حسين علي10822221411004241

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة543.0090.5للبنين التفوق اعداديةاحيائيعطيه خصاف علي محمد10832221411062197

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة527.0087.83للبنين التميز اعداديةاحيائيفرج سوادي عايد حيدر10842221411077070

العلوم كلية/قار ذي جامعة531.0088.5للبنين المركزية االعداديةاحيائينعيمه سعيد شاكر احمد10852221411004015

العلوم كلية/قار ذي جامعة520.0086.67للبنين المركزية االعداديةاحيائيجابر صادق جعفر حيدر10862221411004144

العلوم كلية/قار ذي جامعة512.0085.33للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيشبل يوسف سليم عمار10872221411012171

العلوم كلية/قار ذي جامعة530.0088.33للبنين االهلية الرازي ثانويةاحيائيطعين جبار ستار حيدر10882221413019017

العلوم كلية/قار ذي جامعة533.0088.83للبنات الناصرية اعداديةاحيائيعلي جبار فرج اديان10892221422035005
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العلوم كلية/قار ذي جامعة532.0088.67للبنات اور اعداديةاحيائيجاسم هللا خير محمد حوراء10902221422040033

العلوم كلية/قار ذي جامعة527.0087.83للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيكزار سمير الكريم عبد بتول10912221422041019

العلوم كلية/قار ذي جامعة511.0085.17للبنات الشطرة اعداديةاحيائيشمخي زويد حسن زهراء10922221422046058

العلوم كلية/قار ذي جامعة513.0085.5للبنات الوالية ثانويةاحيائيانعيمه داخل ناجي مريم10932221422066183

العلوم كلية/قار ذي جامعة511.0085.17للبنات السوق اعداديةاحيائيعباس غانم حسن زهراء10942221422077090

العلوم كلية/قار ذي جامعة524.0087.33للبنات االهلية المستقبل ثانويةاحيائيفرهود عبد عويد نور10952221424008224

العلوم كلية/قار ذي جامعة512.0085.33للبنات االهلية الحكمة ثانويةاحيائيوداي شنيار خليل سارة10962221424012115

العلوم كلية/قار ذي جامعة512.0085.33للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيمحيسن جواد عقيل حوراء10972221424045075

العلوم كلية/قار ذي جامعة514.0085.67للبنات االهلية االفق ثانويةاحيائيبجاي شاهر اسماعيل تقى10982221424046008

العلوم كلية/قار ذي جامعة517.0086.17المختلطة االيمان ثانويةاحيائيمعيجل كاظم سالم ورود10992221427004038

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة501.0083.5للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيمهوس جبار الحسين عبد مسلم11002221411033325

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة487.0081.17للبنات االهلية الجوادين ثانويةاحيائيعبد الحسين عبد عادل زهراء11012221424039018

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة491.0081.83للبنات االهلية العرفان ثانويةاحيائيشايع جليل رزاق هجران11022221424049076

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة467.0077.83للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيكاطع كنو الرحيم عبد احمد11032221411033016

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة465.0077.5للبنات الفرات اعداديةاحيائيثجيل الزهره عبد عقيل مسار11042221422002114

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة466.0077.67للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيفرحان حسين مرزوك هدى11052221422039397

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة476.0079.33للبنات السوق اعداديةاحيائيباقر برزان ضياء نرجس11062221422077228

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة466.0077.67للبنات االهلية المستقبل ثانويةاحيائيالحسين عبد علي حسن زينب11072221424008127

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة469.0078.17للبنات االهلية المعارج ثانويةاحيائيسرحان سبع علي هاجر11082221424017269

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة464.0077.33للبنات االهلية المنار ثانويةاحيائيمزعل جاسب جمال منار11092221424064042

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة454.0075.67للبنين الصمود ثانويةاحيائيمحمد وهاب الغفار عبد وهاب11102221411010050

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة461.0076.83المختلطة الخصيب ابي اعداديةاحيائيناصر علوان صالح عباس11112221417002008

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة459.0076.5للبنات الشموخ اعداديةاحيائيبشير الساده عبد غالي زمن11122221422028062

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة458.0076.33للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيبنيان طالب الخضر عبد ختام11132221422050067

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة468.0078للبنين الغدير ثانويةاحيائيصالح منصور نجم يوسف11142221411006075

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة461.0076.83للبنين االهلية العلم رحاب ثانويةاحيائيهللا خير موحان علي سجاد11152221413032005

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة482.0080.33للبنات الهدى ثانويةاحيائيرخيص منشد فائز صفيه11162221422033053

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة461.0076.83للبنات النهضة ثانويةاحيائيعطشان كاظم احمد زهراء11172221422034036

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة427.0071.17(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحسين هادي اياد زهراء11182521422022400

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة424.0070.67للبنين الفرات اعداديةاحيائيراهي داخل رضا حسن11192721411034039

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة367.0061.17للبنات الجهاد ثانويةاحيائيشياع نعيم نيسان دعاء11202221422019005

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة394.0065.67للبنات المروج اعداديةاحيائيفاضل الصاحب عبد قيصر زهراء11212221422030033

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة369.0061.5للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيفرحان حسين فالح رشا11222221422039130
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واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة355.0059.17للبنين الكندي اعداديةتطبيقيزاجي جواد عادل عباس1123222051011036

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة424.0070.67للبنين المركزية االعداديةاحيائيمحسن علي ابو فالح حسين11242221411004127

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة407.0067.83للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيمشكور ضمد طارق حسين11252221411012051

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة435.0072.5للبنين السالم اعداديةاحيائيثجيل حمد ذياب حسين11262221411015032

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة402.0067للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيعنيد مونس رسول مصطفى11272221411033336

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة405.0067.5للبنين االخاء اعداديةاحيائيمطر كاظم شاكر ميثم11282221411035200

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة401.0066.83للبنات الشيماء اعداديةاحيائيمطير فالح ماطر فاطمه11292221422011055

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة427.0071.17للبنات الفاطميات ثانويةاحيائيخضير حسن احمد دنيا11302221422023022

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة442.0073.67للبنات الشموخ اعداديةاحيائيياسين حسن عالوي فاطمة11312221422028141

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة446.0074.33للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيمحيسن ماضي محمد الهدى مالك11322221422039337

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة428.0071.33للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيساجت علوان حسن زهراء11332221422041054

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة444.0074للبنات الشطرة اعداديةاحيائيمطشر اسماعيل ياسين فاطمة11342221422046129

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة404.0067.33للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيجاسم نعمة طالب اسراء11352221422050007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة460.0076.67للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيعاجل تقي الرضا عبد هدى11362221422073132

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة452.0075.33للبنات االستبرق ثانويةاحيائيزاير حسين موحان زينب11372221422083161

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة503.0083.83للبنات الجنات ثانويةاحيائيعايد غليون سلمان كوثر11382221422090048

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة433.0072.17للبنات االهلية الصادق ثانويةاحيائيخضير حسين الزهره عبد اسراء11392221424004002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة448.0074.67للبنات االهلية الجوادين ثانويةاحيائيمرزوك نوري حسن زينب11402221424039025

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة407.0067.83للبنات االهلية الرواد ثانويةاحيائيعباس راضي محسن هدى11412221424065060

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة428.0071.33للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيحسن يوسف عمران حوراء11422221426002045

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة490.0081.67للبنات عشتار اعداديةاحيائيطارش عودة يوسف فاطمة11432221422044074

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة504.0084للبنات الحدباء اعداديةاحيائيعنيد شناوه عقيل زينب11442221422047114

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0086.5للبنات االهلية االهوار ثانويةاحيائيمحمد سالم رزاق اميمه11452221424043010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0081.5للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيعلي شعيبث جميل بتول11462221424045035

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة469.0078.17للبنات اور اعداديةاحيائيشنيار مهوس فاضل والء11472221422040132

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة501.0083.5للبنات االهلية المعارج ثانويةاحيائيزنيهر عطيه خميس مريم11482221424017222

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة485.0080.83للبنات االهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيعزيز طالب مشتاق زهراء11492221424020059

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة475.0079.17الخارجياتاحيائيوادي فنيخ محمد زينب11502521428050291

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0087للبنات الفجر اعداديةاحيائيكامل زويد ثويني اقسام11512221422027007

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0086.83للبنات االهلية الحريري ثانويةاحيائيسلمان كسار المنعم عبد زينب11522221424022049

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0087.17المختلطة الصدرين ثانويةاحيائيهاشم مطشر احمد نوره11532221427003014

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة417.0069.5المختلطة الخيرات ثانويةاحيائيحسين ناصر حسين ايمان11542221427030003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة520.0086.67للبنات البتول ثانويةاحيائيجاسم احمد علي منال11551821422016038
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة509.0084.83للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيالكريم عبد الوهاب عبد محمد سميه11562021422008079

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة498.0083للبنات منوليا اعداديةاحيائيخميس حميد غربي انجي11572021422021006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة527.0087.83للبنات البنين ام ثانويةاحيائيشكر محمد محمد ابتهال11582021422051006

العلوم كلية/كركوك جامعة520.0086.67للبنات عائشة ثانويةاحيائييحيى كريم اسماعيل حنين11591821422022038

العلوم كلية/كركوك جامعة514.0085.67للبنات عائشة ثانويةاحيائيسعدون ولي شكر رقيه11601821422022055

العلوم كلية/كركوك جامعة486.0081للبنات عائشة ثانويةاحيائيهذال الحسين عبد عملدار شذى11611821422022087

العلوم كلية/كركوك جامعة527.0087.83للبنين الفرات اعداديةاحيائيسرحان عبد نزار وسام11622021411007072

العلوم كلية/كركوك جامعة505.0084.17للبنين الرواد اعداديةاحيائيمحمد نوري عباس اسامه11632021411021023

العلوم كلية/كركوك جامعة510.0085للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةاحيائيحمد احمد فتحي احمد11642021411039022

العلوم كلية/كركوك جامعة516.0086للنازحين الفرات ثانويةاحيائيجوكل صابر كريم أحمد11652021411073002

العلوم كلية/كركوك جامعة526.0087.67المختلطة المصطفى اعداديةاحيائيعطيه محمد عبد بارق11662021417003003

العلوم كلية/كركوك جامعة492.0082للبنات دجلة ثانويةاحيائيصالح خلف يونس حياة11672021422010024

العلوم كلية/كركوك جامعة496.0082.67للبنات االزدهار اعداديةاحيائيمحمد غازي محمد ايه11682021422019034

العلوم كلية/كركوك جامعة600.0085.67كردية للبنات جرا جوار اعداديةاحيائيمحمد حسين اكرم دنيا11692021422084058

العلوم كلية/كركوك جامعة530.0088.33المختلطة العرفان ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم علي معاذ11702121417075011

العلوم كلية/كركوك جامعة468.0078للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيحسين عبدالعالي مهدي زينب11712221424067042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة437.0072.83للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةاحيائيرضا محمد هلكوت رسول11722021411039061

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة504.0084للبنات كول قونجة اعداديةاحيائيقنبر هادي برهان ساره11732021422046031

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة365.0060.83المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيغريب حسن نبيل حسن11742021415006056

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة410.0068.33للبنات البيان ثانويةاحيائيعريان محمد هللا عبد سجى11752021422074018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة379.0063.17للبنات الحجرات اعداديةاحيائيفاضل محمد حميد سميه11762121422020077

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة409.0068.17للبنات افندي رضا جالل ثانويةاحيائيمحمد خلف محمد حفصه11772021422020018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة497.0082.83المختلطة العلوم دار ثانويةاحيائيحسين علوان مسرهد شبيب11781821417017008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة452.0075.33للبنات االندلس ثانويةاحيائيالعابدين زين قنبر حامد زهراء11791821422079018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0083.5تركماني للبنات ئولكر ثانويةاحيائيالرحمن عبد فاضل حسن مالك11802021422111021

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0085.5للبنين الفرقان اعداديةاحيائيهللا عبد احمد عباس قاسم11811721411115103

 االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0088المختلطة الكفاح ثانويةاحيائيعلي سعيد صالح محمد11822021417071021

اآلداب كلية/كركوك جامعة395.0065.83للبنين الجهاد اعداديةاحيائيمظهور احمد شهاب سعد11832021411003040

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة388.0064.67للبنات كول قونجة اعداديةاحيائيعلي قنبر عقيل حوراء11842021422046019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة524.0087.33للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيرزوقي كريم عالء مريم11852221424028186

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة546.0091للبنين الكوت اعداديةاحيائيجاسم محسن عالء حيدر11862621411001054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة510.0085للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيدحام دعاج عالوي ابراهيم11872621411011001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة519.0086.5للبنات الغدير اعداديةاحيائيبجاي محمد قاسم زهراء11882621422016103
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة525.0087.5للبنات القدس اعداديةاحيائياسريح جاسم محمد االسالم نور11892621422033178

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة539.0089.83للبنات االهلية اوروك ثانويةاحيائيفارس شدهان عدنان تبارك11902621424015031

العلوم كلية/واسط جامعة515.0085.83للبنين الفجر اعداديةاحيائيراشد ابيد اسماعيل حسن11912221411029017

العلوم كلية/واسط جامعة540.0090للبنين الكوت اعداديةاحيائيهللا عبد كايم فاضل جعفر11922621411001023

العلوم كلية/واسط جامعة516.0086للبنين التحرير اعداديةاحيائيحمد حسن حيدر كرار11932621411002092

العلوم كلية/واسط جامعة521.0086.83للبنين العزة اعداديةاحيائيسالم جبار عدنان حسن11942621411007017

العلوم كلية/واسط جامعة505.0084.17للبنين دجلة اعداديةاحيائينعيمه ياسر محمد جعفر11952621411020010

العلوم كلية/واسط جامعة515.0085.83للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيعتيج بخيت سعد حيدر11962621411022050

العلوم كلية/واسط جامعة522.0087للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةاحيائيراضي كاغد سالم سعد11972621411027070

العلوم كلية/واسط جامعة507.0084.5للبنات الغدير اعداديةاحيائيحويس كريم علي نور11982621422016245

العلوم كلية/واسط جامعة546.0091للبنات النعمانية اعداديةاحيائيمحمد كاظم سعيد زهراء11992621422017070

العلوم كلية/واسط جامعة548.0091.33للبنات االهلية اوروك ثانويةاحيائيحسن حسين قيس زينب12002621424015095

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة463.0077.17للبنين المثنى اعداديةاحيائيلطيف كاظم جواد صادق12012621411005062

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة461.0076.83للبنين المثنى اعداديةاحيائيفكع رشيد هالل محمد12022621411005138

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة453.0075.5للبنين االهلية االوائل اعداديةاحيائيمجيد حسن محمد علي12032621413004048

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة447.0074.5للبنات الصفا اعداديةاحيائيكريم حسين ياسر زهراء12042621422015057

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة448.0074.67للبنات الغدير اعداديةاحيائيمضخور كريم فليح علياء12052621422016167

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة458.0076.33للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيهدار منخي رحيم زهراء12062621422018080

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة427.0071.17للبنات الزبيدية اعداديةاحيائيليلو دنان سلمان امنه12072621422021007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة436.0072.67للبنات الكوت اعداديةاحيائيدليفي الحسين عبد هللا عبد سلوى12082621422025113

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة477.0079.5للبنات الحي اعداديةاحيائيعبيد جاسم خالد يقين12092621422036147

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة428.0071.33للبنات سمية ثانويةاحيائيعليوي حسين محمد اسراء12102621422046004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة470.0078.33للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيميذاب سلمان رشيد زينب12112621424007120

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة475.0079.17للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيإبراهيم خضر حسين نرجس12122621424007215

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة428.0071.33للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيكاطع عباس منصور زهراء12132621424013044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة459.0076.5للبنات المسائية الكوت اعداديةاحيائيجاسم حسن حيدر زينب12142621426001074

القانون كلية/واسط جامعة482.0080.33للبنات الهدى اعداديةاحيائيكزار حسن عامر سحر12152621422019052

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة417.0069.5للبنين العزيزية اعداديةاحيائيكريم تركي فهد منتظر12162621411014182

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة442.0073.67للبنات االهلية الزهراء نور ثانويةاحيائيمهدي طه غسان زينب12172621424008026

الزراعة كلية/واسط جامعة376.0062.67للبنين الميمون اعداديةاحيائيسلمان طاهر الحسين عبد محمد12182621411033141

الزراعة كلية/واسط جامعة382.0063.67للبنين الكسائي اعداديةاحيائيخلف مفتن فاضل علي12192621411037025

الزراعة كلية/واسط جامعة363.0060.5المختلطة اللواء حامل اعداديةاحيائيزيدان محسن غازي بسام12202621417006007

الزراعة كلية/واسط جامعة415.0069.17للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيفرهود محمد حسين غدير12212621422012049
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الزراعة كلية/واسط جامعة386.0064.33للبنات الغدير اعداديةاحيائيلطيف حسين ناصر زينب12222621422016132

الزراعة كلية/واسط جامعة381.0063.5للبنات النعمانية اعداديةاحيائيراضي رحيم خالد فاديه12232621422017132

الزراعة كلية/واسط جامعة359.0059.83للبنات الزبيدية اعداديةاحيائيطالل حسين عدنان زهراء12242621422021024

الزراعة كلية/واسط جامعة360.0060للبنات المسائية العزيزية ثانويةاحيائيبلي فليح حيدر زهراء12252621426003005

الزراعة كلية/واسط جامعة354.0059للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيلفته سعيد حيدر عباس12261621511006075

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة416.0069.33للبنين النعيم اعداديةاحيائيمويش علي قاسم محمد12272621411008041

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة404.0067.33للبنين الحسين اعداديةاحيائيراعي مجيد ماجد منتظر12282621411028153

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة399.0066.5للبنات القدس اعداديةاحيائيمشعان كاظم عباس سما12292621422033117

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة479.0079.83للبنات الفجر اعداديةاحيائياالمير عبد علي زكي طيبه12302221422027043

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0080.33للبنات االهلية المنار ثانويةاحيائيكاظم حنون جواد زهراء12312221424064020

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة464.0077.33للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيجاسم هللا عبد عادل علي12322621411022117

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة499.0083.17للبنات النعمانية اعداديةاحيائيكطوف صبر حاتم اسراء12332621422017007

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0080للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيمحمد مخيلف حسين زهراء12342621424002065

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0080.33للبنات النيل اعداديةاحيائيصعيع منصور سلمان زينب12352221422054061

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة436.0072.67للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيرميض عويز فيصل محمد12362621411010158

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة444.0074للبنات الصفا اعداديةاحيائيخفي مطشر تركي بتول12372621422015017

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0087.67للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيغدير صباح هللا عبد حيدر12382621411010056

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة530.0088.33للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيخضر عباس نبيل هبه12392621424004144

اآلداب كلية/واسط جامعة423.0070.5للبنات الغدير اعداديةاحيائيحسين ابراهيم علي نور12402621422016244

اآلداب كلية/واسط جامعة452.0075.33للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيلعيبي العباس عبد حسن مسره12412621424007192

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة397.0066.17للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائياسماعيل الحسين عبد حميد صابرين12422521422035160

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة400.0066.67للبنين النعمانية اعداديةاحيائيجوير راهي كريم مرتضى12432621411009174

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة416.0069.33للبنين الكسائي اعداديةاحيائيسلمان جميل سعيد حسين12442621411037014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة416.0069.33للبنات الخوارزمي اعداديةاحيائيشهيب جدوع هادي حوراء12452621422040040

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة423.0070.5للبنات االهلية الزبيدية ثانويةاحيائيسليمون حسين حيدر زينب12462621424010033

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة420.0070المختلطة الفرسان ثانويةاحيائيمروح وهيب ابراهيم انتصار12472621427008003

الميكانيكية قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة538.0089.67للبنين الثورة اعداديةاحيائيناجي هشام نائل علي12482821411001083

الميكانيكية قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة544.0090.67للبنين الكبير المجر اعداديةاحيائيجعمول العباس عبد سالم مؤمل12492821411007074

الميكانيكية قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة537.0089.5للبنات اليمامة اعداديةاحيائيمنكاش نعيم حيدر زهراء12502821422013046

العلوم كلية/ميسان جامعة521.0086.83للبنات الفرات ثانويةاحيائيصابط سعيد رحيم هدى12512821422010118

العلوم كلية/ميسان جامعة514.0085.67للبنات الكحالء ثانويةاحيائيمحمد تامول زوره امنه12522821422011003

العلوم كلية/ميسان جامعة514.0085.67للبنات غرناطة ثانويةاحيائيجابر علي يوسف فاطمه12532821422024046

العلوم كلية/ميسان جامعة515.0085.83للبنات الطيبات ثانويةاحيائيفرحان صبر علي آيه12542821422045004
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التمريض كلية/ميسان جامعة551.0091.83(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجعيالن هللا عبد ضياء عذراء12552521424004711

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة438.0073للبنات االصالة ثانويةاحيائيجندر غانم محمد زهراء12562821422002059

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة467.0077.83للبنات غرناطة ثانويةاحيائيمحمد حسين علي تقى12572821422024019

التربية كلية/ميسان جامعة471.0078.5للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيحمدان جبار سالم الضحى شمس12582821422005082

التربية كلية/ميسان جامعة471.0078.5للبنات اليمامة اعداديةاحيائيصالح صابر علي بنين12592821422013019

التربية كلية/ميسان جامعة476.0079.33للبنات الغفران ثانويةاحيائيموحي نديو حمود نبأ12602821422019072

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة399.0066.5للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيطعيمه شذر جبار سلمان1261222041077078

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0063.67للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةاحيائيكويظم جخيور عباس محمد12622221411059096

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0064.5للبنين المنار اعداديةاحيائيمحمد عواد مصطفى محمد12632221411072062

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة397.0066.17للبنين االهلية الرازي ثانويةاحيائيساجت حسن فالح حسن12642221413019012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة427.0071.17للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيزغير جحيل حسن حمزه12652221413023065

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة404.0067.33للبنين االهلية السبطين ثانويةاحيائيعلي حسن خالد سجاد12662221413030040

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة402.0067للبنات الفجر اعداديةاحيائيضاحي جبار منخي اسراء12672221422027005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة388.0064.67للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيهللا ضيف كامل عادل زهراء12682221422050092

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة410.0068.33للبنات النجاح صدى اعداديةاحيائيجوخان خفي رسن غفران12692221422055078

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة428.0071.33للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيمركب غازي ثامر ابتهال12702221424028001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة388.0064.67للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيمحمد مياح كريم نرجس12712221424028207

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة393.0065.5للبنات االهلية النصر جرف ثانويةاحيائيصالح عباس خضير حنان12722221424032009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0063.83للبنين الباقر ثانويةاحيائيحسين عبيد محمد علي12732321411037048

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة389.0064.83للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائي جاسم محمد مصطفى12742321413018286

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة385.0064.17للبنين غماس اعداديةاحيائيكاطع مهدي كاظم مصطفى12752421411011062

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة385.0064.17للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيعلي عبد نعمه كاظم محمد12762421413018122

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة385.0064.17الخارجيوناحيائيكاطع مهدي نور عقيل12772421418001229

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة405.0067.5للبنات الصباح اعداديةاحيائيحسين قنديل طالب نرجس12782521422007114

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0080.5للبنات االهلية العرفان ثانويةاحيائيعبد فرحان مهدي حياة12792221424049020

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة492.0082المختلطة الفجر اعداديةاحيائيمحمد جاسم طارق مرتضى12802321417007175

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة487.0081.17للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيهللا خير هاشم جبر زينب12812821422018055

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة548.0091.33للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيذهب ساجت حسن زهراء12821621426002117

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة540.0090للبنين االهلية االمين ثانويةاحيائيحسون كاظم هادي مصطفى12832421413017096

العلوم كلية/المثنى جامعة525.0087.5للبنين السماوة اعداديةاحيائيكاظم منهي غافل احمد12842921411017018

العلوم كلية/المثنى جامعة511.0085.17للبنين السماوة اعداديةاحيائيجابر خشنان عوده علي12852921411017197

العلوم كلية/المثنى جامعة528.0088للبنين النموذجية الخضر اعداديةاحيائيوناس جابر سعد حسين12862921411019041

العلوم كلية/المثنى جامعة533.0088.83للبنين المركزية االعداديةاحيائيسيف جاسم نايف كاظم12872921411020265
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العلوم كلية/المثنى جامعة503.0083.83للمتميزين التحرير ثانويةاحيائيعلي ثاجب طالب نصير12882921411021035

العلوم كلية/المثنى جامعة502.0083.67للبنات فلسطين اعداديةاحيائيكريم عبداالمير حيدر ضحى12892921422001117

العلوم كلية/المثنى جامعة495.0082.5للبنات الخنساء اعداديةاحيائيصكبان ناجح فارس رحاب12902921422003050

العلوم كلية/المثنى جامعة513.0085.5للبنات الوالية اعداديةاحيائيدهش الحسين عبد مراد اسراء12912921422009003

العلوم كلية/المثنى جامعة521.0086.83للبنات ابيها ام ثانويةاحيائيخليف حمزه عارف زينب12922921422012008

العلوم كلية/المثنى جامعة508.0084.67للبنات السماوة اعداديةاحيائيحمد خليف عايد زهراء12932921422024121

العلوم كلية/المثنى جامعة501.0083.5للبنات السماوة اعداديةاحيائيشداد جالب صدام ضحى12942921422024175

العلوم كلية/المثنى جامعة539.0089.83للبنات البنين ام ثانويةاحيائينعمه لطيف رياض هبه12952921422026102

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة457.0076.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيحمد عباس عبداالمير محمد12962921411020306

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة453.0075.5للبنين العالء ابي اعداديةاحيائيصكر جخيم مسلم عقيل12972921411027013

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة446.0074.33للبنين العالء ابي اعداديةاحيائيعاجل شنين كاظم مسلم12982921411027024

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة450.0075للبنات الوفاء اعداديةاحيائيهداد شريف محمد سجى12992921422004063

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة499.0083.17المختلطة الخلد ثانويةاحيائيمحسن مهدي هللا خير احمد13002221417034003

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة435.0072.5للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيعلك شياع سعد زينب13012721426001283

الزراعة كلية/المثنى جامعة387.0064.5للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعباس محمد حسين ايمان1302292042051028

الزراعة كلية/المثنى جامعة365.0060.83للبنات سكينة اعداديةاحيائيعبد نايل عباس نمارس13032421422003181

الزراعة كلية/المثنى جامعة359.0059.83للبنات اسماء اعداديةاحيائيفنيوي عرين صبيح عبير13042421422011155

الزراعة كلية/المثنى جامعة362.0060.33للبنات االهلية العلم مناهل ثانويةاحيائيجاسم الرزاق عبد عماد امل13052421424019002

الزراعة كلية/المثنى جامعة373.0062.17للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةاحيائيحمزه حسين جاسب احمد13062921411003001

الزراعة كلية/المثنى جامعة383.0063.83للبنات خديجة ثانويةاحيائيمجيد هادي حيدر زهراء13072921422008022

الزراعة كلية/المثنى جامعة372.0062للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعطشان بادي سليمان ايه13082921422023022

الزراعة كلية/المثنى جامعة373.0062.17للبنات السماوة اعداديةاحيائيديوان ثامر عودة زهراء13092921422024126

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة401.0066.83للبنات الطليعة اعداديةاحيائيصايل مجباس فرج تبارك13102421422022042

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة396.0066للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعزاوي ملحان راضي ايمان13112421422028028

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة406.0067.67للبنين المركزية االعداديةاحيائيمزعل حسان سامي رضا13122921411020134

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة399.0066.5للبنين المركزية الغدير اعداديةاحيائيحسين نعمة لفتة حسن13132921411022022

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة415.0069.17للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمناحي سعود صاحب مريم13142921422023273

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة523.0087.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيسلطان فضاله يوسف جسام13152921411020052

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة527.0087.83للبنين المركزية الغدير اعداديةاحيائيكاظم موسى حيدر احمد13162921411022006

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة420.0070للبنات اسماء اعداديةاحيائيمحمد جابر قاسم زهراء13172421422011108

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة432.0072للبنين حيان ابن اعداديةاحيائيكاظم نجيب قاسم هشام13182921411023111

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة419.0069.83للبنات السماوة اعداديةاحيائيسلمان سعود حاكم غفران13192921422024190

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة447.0074.5للبنات االندلس اعداديةاحيائيمشيط زياد تركي معالي13202921422025121
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األساسية التربية كلية/المثنى جامعة424.0070.67للبنات الرميثة اعداديةاحيائيحمود رحيم علي رمله13212921422027123

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة437.0072.83للبنات القوارير ثانويةاحيائيمجيد فنجان محمد اشواق13222921422031001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة530.0088.33للبنين الجوالن اعداديةاحيائيعبطان علي باسم عمر13231121411036050

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة487.0081.17المختلطة زيدون ابن ثانويةاحيائيمزهر كاظم مهدي ريام13242321427018005

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة470.0078.33للبنات الصباح نور ثانويةاحيائيراهي حلواص رعد رباب13252621422050012

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة363.0060.5للبنين االبراهيمية اعداديةاحيائيفرحان احمد كوان منتظر13261821411001041

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة358.0059.67للبنين بلدروز اعداديةاحيائيعوده ابراهيم هادي وسام13272121411007146

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة368.0061.33للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيابراهيم كاظم شريف كاظم13282321411012121

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة367.0061.17الخارجياتاحيائيعبيد فرهود عباس هديل13292321428050385

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة376.0062.67للبنين الفاضلية ثانويةاحيائيكليكل كاظم جواد معين13302421411035049

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة362.0060.33للبنين ميسان اعداديةاحيائيعلي حميد نعمان محمد13312521411011131

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة372.0062المختلطة اللواء حامل اعداديةاحيائيحميد أبو عباس محمد عباس13322621417006038

التربية كلية/سامراء جامعة405.0067.5للبنين المفيد الشيخ ثانويةاحيائيعلول حسن كورز حسن1333182041127013

التربية كلية/سامراء جامعة444.0074للبنات الهجرة ثانويةاحيائيشنون كزار فالح هناء13341821422015034

التربية كلية/سامراء جامعة424.0070.67للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيعلوان حسين نزهان هدى13351821423006016

التربية كلية/سامراء جامعة408.0068للبنات االهلية بيروت اعداديةاحيائيخماس عويد ارحيم براق13361821424014008

التربية كلية/سامراء جامعة414.0069للبنات االهلية بيروت اعداديةاحيائيحسين إبراهيم خليل غفران13371821424014039

التربية كلية/سامراء جامعة458.0076.33المختلطة االمام اعداديةاحيائياحمد جواد خالد بان13381821427021009

التربية كلية/سامراء جامعة407.0067.83المختلطة االسماعيلية ثانويةاحيائيرشيد حميد جاسم سجاد13392321417054007

التربية كلية/سامراء جامعة406.0067.67للبنين عفك اعداديةاحيائيمحمد جاسم علي حسين13402421411006026

التربية كلية/سامراء جامعة427.0071.17للبنين نفر اعداديةاحيائيزغير تركي صالح علي13412421411020041

التربية كلية/سامراء جامعة404.0067.33للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيالحسين عبد الكاظم عبد جواد علي13422521411012159

التربية كلية/سامراء جامعة427.0071.17للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيشنشول غني مكي مؤمل13432521413031474

التربية كلية/سامراء جامعة400.0066.67للبنين سعد شيخ اعداديةاحيائيبشاره محمد ضعيف علي13442621411017066

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة490.0081.67للبنين الدواية اعداديةاحيائيعبود مغيص خليل حسين13452221411023010

اآلداب كلية/سامراء جامعة382.0063.67للبنات المروج اعداديةاحيائيمصخي الرضا عبد علي فاطمه13462221422030056

اآلداب كلية/سامراء جامعة376.0062.67للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيالعباس عبد هللا عبد صادق تبارك13472521422024028

اآلداب كلية/سامراء جامعة378.0063للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد راضي بدر اماني13482521424014023

اآلداب كلية/سامراء جامعة363.0060.5للبنين الكوت اعداديةاحيائيمحمد مكي الجبار عبد يوسف13492621411001222

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة370.0061.67المختلطة الدوحة ثانويةاحيائيجاسم عطيه جاسم صادق13502321417031014

العلوم كلية/سومر جامعة517.0086.17للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةاحيائيجبر عزيز خريج رسول13512221413021025

العلوم كلية/سومر جامعة524.0087.33للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيمحمد جاسم حميد ايمان13522221424028024

العلوم كلية/سومر جامعة513.0085.5المختلطة المسار اعداديةاحيائيخزعل كاصد عبدالهادي ميثاق13532221427043018
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة444.0074للبنين التميز اعداديةاحيائيعكاب جاسم علي محمد علي13542221411077147

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة424.0070.67للبنات الفرات اعداديةاحيائيخالطي ابراهيم خليل الهدى نور13552221422002124

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة424.0070.67للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيدرام محسن عقيل كوثر13562221422050159

الزراعة كلية/سومر جامعة380.0063.33للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيخلف الساده عبد هادي فرح13572221422017044

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة386.0064.33للبنين المرتضى اعداديةاحيائيفراك الحسين عبد حنين سجاد13582221411019087

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة379.0063.17المختلطة االحرار ثانويةاحيائيعبد طهماز جعفر سلطان13592221417066010

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة411.0068.5للبنات رملة اعداديةاحيائيمصحب جبار جمعه االم13602221422015005

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة389.0064.83للبنات الوالية ثانويةاحيائيحسين ناصر الرحمن عبد افراح13612221422066009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة395.0065.83للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيجاسم جبار عصام ايه13622221422073012

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة379.0063.17للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيعلي حسين عقيل رمله13632221422073041

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة383.0063.83للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيكاطع صالح اللطيف عبد سجى13642221424028135

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة399.0066.5للبنات االهلية التميز ثانويةاحيائيمتاني شنون حسين نورالهدى13652221424051181

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة402.0067للبنات العروبة اعداديةاحيائيوادي اعبيد كريم ازهار13662421422047005

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة386.0064.33للبنات االهلية الثقلين اعداديةاحيائيعكموش حسين جبار اسماء13672421424014001

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة378.0063للبنين االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائياحمد نور محمد منتظر13682521413028077

األساسية التربية كلية/سومر جامعة448.0074.67المختلطة البحتري ثانويةاحيائيعاجل مدلول خليل رافد13692221417012009

األساسية التربية كلية/سومر جامعة446.0074.33للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيناصر حنظل لطيف زهراء13702221422008051

األساسية التربية كلية/سومر جامعة447.0074.5المختلطة الفرقان ثانويةاحيائيربيع عبد عباس فاطمه13712221427050011

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة457.0076.17للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةاحيائيجبر شمخي حسن حسين13722221411065006

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة441.0073.5للبنين طوز اعداديةاحيائيكاظم كريم عباس حيدر13731821411033024

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة418.0069.67المسائية االصالح ثانويةاحيائيحسن نجم علي حسين13742221415014009

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة507.0084.5للبنات طليطلة اعداديةاحيائيعزيز هللا عبد حمزه غفران13752321422017226

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0074.67للبنين الصدرين اعداديةاحيائيلفتة الزهرة عبد كاظم عباس13762421411037105

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة421.0070.17للبنات السنية اعداديةاحيائيمسكين محسن رحيم شهد13772421422009215

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0072.83للبنات السنية اعداديةاحيائيمسكين محسن رحيم عهد13782421422009237

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة426.0071للبنات دمشق اعداديةاحيائيظاهر جحيل مكي سوسن13792421422024200

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة480.0080للبنين الوحدة اعداديةاحيائيكاظم ميران عمان مرتضى13802521411005166

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0074للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيالساده عبد جابر مثنى ضرغام13812521413031284

الهيدروليكية المنشأت قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة428.0071.33للبنات الكوثر اعداديةاحيائيمحمد جاسم الهادي عبد طيبه13821921422037040

الهيدروليكية المنشأت قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة428.0071.33للبنات النجوم ثانويةاحيائيعبيد حسن حسين اسراء13832321422054001

الهيدروليكية المنشأت قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0072.67للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيمحسن عبيد سعد فاطمه13842321422072242

الهيدروليكية المنشأت قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0073.67للبنات الكوثر اعداديةاحيائيعبد ميري عقيل زهراء13852421422015069

الهيدروليكية المنشأت قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة408.0068للبنات الشافعية اعداديةاحيائيرحيل خماط خضير مريم13862421422017136
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الهيدروليكية المنشأت قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة485.0080.83للبنات االهلية العلم رحاب ثانويةاحيائيجدعان ميثم هدف رقيه13872421424022005

الهيدروليكية المنشأت قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة427.0071.17للبنين الكرامة اعداديةاحيائيجعفر عباس سعدون عباس13882621411004051

الهيدروليكية المنشأت قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0077.83للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيجبار سالم كاظم حسين13892621411010043

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة503.0083.83للبنات الخنساء اعداديةاحيائيناصر رحمن فراس زهراء13902221422004150

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة521.0086.83للبنين االمام اعداديةاحيائيعبود علي عامر عباس13912321411013034

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة519.0086.5للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيحساني حمزه جاسم محمد13922321411019153

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة532.0088.67للبنين االندلس اعداديةاحيائيالزهرة عبد هادي جاسم هادي13932321411033231

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة505.0084.17المختلطة الفجر اعداديةاحيائيعباس عون عبد حامد حيدر13942321417007059

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة513.0085.5للبنات الحوراء اعداديةاحيائيهللا عبد نجم رعد بتول13952321422027020

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة500.0083.33للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيراضي زيد عبد احمد ضحى13962321422062116

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة516.0086للبنات قباء ثانويةاحيائيفريح فرحان فاضل الهدى نور13972321422070050

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة532.0088.67للبنات االهلية حواء ثانويةاحيائيمتعب طالب فاضل داليا13982321424003060

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة523.0087.17للبنين الزيتون اعداديةاحيائيوناس حسين نعيم سجاد13992421411015107

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة520.0086.67للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيعواد شياع عواد بشائر14002521424011015

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0072.83للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعلي محمد رشيد نورس روان14012321422013191

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0080.5المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةاحيائيحمادي عبد هللا عبد نور14022321427005042

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة539.0089.83للبنات الربيع اعداديةاحيائيمهدي جبر كريم حوراء14032321422022079

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0078.17للبنين الطبرسي ثانويةاحيائيجبار ايوب ميثم مرتضى14042321411067028

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0077.83المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةاحيائيطريخ عليوي حاتم قاسم14052321417005024

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة421.0070.17للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيجواد مهدي سامي موسى14062421415004234

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة443.0073.83للبنين الفرات اعداديةاحيائيعلي عبد غالب محمد حسن14072721411034046

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0072.83للبنات عكاظ اعداديةاحيائيعباس هادي حيدر يسرى14082721422018220

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة361.0060.17للبنات ميسلون اعداديةاحيائيدعيم صليبي منصور مريم14092321422005089

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة374.0062.33للبنات اليقظة اعداديةاحيائيمشجل كريم محمد عال14102321422014127

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة358.0059.67للبنات الكفاح ثانويةاحيائيكاظم الحسين عبد عالء قمر14112321422037071

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة358.0059.67للبنات بلقيس اعداديةاحيائيحسين الحمزة عبد احمد بنين14122321422044018

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة372.0062للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيرحال عبد احمد زينب14132321422067046

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة375.0062.5للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيكاظم جواد عادل سرى14142321424006233

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة362.0060.33للبنات حلب اعداديةاحيائيوناس صاحب كاظم حوراء14152421422014060

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة398.0066.33للبنين االمام اعداديةاحيائيعبود علي عصام رضا14162321411013023

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة388.0064.67للبنين بابل ثانويةاحيائيحيدر منعم محمد علي14172321411056108

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة404.0067.33للبنات اليقظة اعداديةاحيائيعبد حاتم علي رفل14182321422014057

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة430.0071.67للبنات المستقبل ثانويةاحيائيهادي عباس علي بشرى14192321422030008
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االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة484.0080.67للبنين الحسين اعداديةاحيائيخماط ريسان اركان محسن14202621411028118

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة499.0083.17للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائياحمد علي محمد عماد عثمان14211721411005057

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة494.0082.33للبنين الشرقية االعداديةاحيائيعلي اكرم محمد مصطفى14221721411008391

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة486.0081للبنات االثير ابن اعداديةاحيائياحمد القادر عبد عصام ازهار14231721422042005

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة376.0062.67للبنات صفية اعداديةاحيائيياسين طه رضوان مروة14241721422062033

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة373.0062.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيعباس ياس ضياء محمد14252121411004127

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة367.0061.17للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيعويد خضير ناظم محمد14262221413023195

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة376.0062.67للبنات الخنساء اعداديةاحيائيحسين عطيه فري زهراء14272221422004152

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة519.0086.5للبنين الرياحي اعداديةاحيائيداود ظاهر محمود سجاد14282721411033074

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة524.0087.33للبنات النهضة اعداديةاحيائيمظهور عبد محمود نبا14291921422055117

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة451.0075.17للبنات زبيدة ثانويةاحيائيسليمان سعيد محمد علي شهد14301921422142009

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة362.0060.33للبنات االنفال ثانويةاحيائيمحمود نوار شوكت نورهان14311921422089197

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة360.0060للبنات الخنساء اعداديةاحيائيطاهر شاكر عالء زينب الحوراء14322321422012025

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة360.0060للبنات الالذقية اعداديةاحيائيسلومي داود تركي شهد14332521422003333

التمريض كلية/تلعفر جامعة538.0089.67للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيكاظم مهدي لفتة زهراء14342521422035112

التمريض كلية/تلعفر جامعة538.0089.67للبنات بغداد اعداديةاحيائيحسون حمزه سالم ايمان14352721422014005

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة402.0067للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيابراهيم احمد نظير مثنى14361721411050091

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة366.0061للبنين وني ابو ثانويةاحيائيعبد عباس علي عثمان14371721411196015

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة453.0075.5للبنات تلعفر اعداديةاحيائييونس حسين محمد حوراء14381721422032056

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة374.0062.33للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائياسماعيل خليل احمد ليث14392021411009061

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة380.0063.33للبنين االهلية السبطين ثانويةاحيائيصالح محسن امين علي محمد14402221413030079

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة543.0090.5للبنات زنوبيا ثانويةاحيائيعايز حسان جواد بتول14412221422009011

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة541.0090.17للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيمطر كاظم ابراهيم رسل14422221424045084

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة543.0090.5للبنين بيروت ثانويةاحيائيعبيد جدوع سعد محمد14432321411021041

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة361.0060.17للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيكاطع جواد جاسم غفران14442621422018148

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة523.0087.17للبنين الرافدين اعداديةاحيائيخليفه محمد هادي الستار عبد14451021411009024

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة529.0088.17للبنين المصطفى اعداديةاحيائيحميدي السادة عبد كامل مصطفى14461521411009098

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة521.0086.83للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيصالح فاخر احمد مالك14471521422005115

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة519.0086.5المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةاحيائيموسى حسون مهدي كاظم14481821417077050

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة523.0087.17للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيلفته جابر ماجد محمد14492221411012241

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة523.9687.33للبنين بابل ثانويةاحيائيخضير ناجي وليد احمد14502321411056014

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة524.0087.33للبنين الحسينية اعداديةاحيائيمطلق صالح حيدر صالح14512721411031060

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة412.0068.67للبنين العلميه روح بن الحسين ثانويةاحيائيجاسم عباس سعد مصطفى14521121411049104
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والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة432.0072للبنين النور اعداديةاحيائيحمزه الساده عبد كريم هللا عبد14531221411023084

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة415.0069.17للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيعبد الهادي عبد اسد حسين14542521413025019

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة448.0074.67الخارجياتاحيائيكمر عيالن شاكر زهراء14551021428050061

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة445.0074.17للبنين اليرموك اعداديةاحيائيناهي هللا عبد عادل مالذ14562221411005080

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة433.0072.17للبنين المسيب اعداديةاحيائيحسين عباس حسين صادق محمد14572321411009127

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة481.0080.17(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعيسى شاكر حامد تبارك14582521424004169

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة441.0073.5للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيمعله ناهي غافل الزهراء فاطمة14591521422009082

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة481.0080.17للبنين زالة عين ثانويةاحيائيعزية احمد يوسف احمد14601721411060003

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة468.0078للبنين الشهاب اعداديةاحيائيمحمد هاشم سفيان بالل14611721411134026

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة511.0085.17للبنين النهرين ثانويةاحيائيجباره محمود ابراهيم هاني14621821411059033

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة516.0086للبنين العراق صدى ثانويةاحيائيقادر سليمان شكور محمود14631821411031116

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة526.0087.67للبنين االهلية العلوم ملتقى ثانويةاحيائيمحيميد علي هللا عبد حسين14642021413017009

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة520.2886.71للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةاحيائيالهادي عبد فائق مظفر زينب14652021424013011

 (الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة525.0087.5للبنات بازوايا ثانويةاحيائيسليمان ايوب ناظم زينب14661721422070017

 (الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة529.0088.17للبنات بلد اعداديةاحيائيعلي حسن علي رحمة14671821422017043

 (الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة526.0087.67للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيالحر عبد كريم احمد نغم14682421424023125

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة532.0088.67للبنات كول قونجة اعداديةاحيائيخليل صادق صالح بتول14692021422046013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة530.0088.33للبنين المعقل اعداديةاحيائيعجه مهدي بهجت حسن14701621411018011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0090.33المختلطة زنبور شهداء اعداديةاحيائيحسن محمد علي حسين محمد14712121417028030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة534.0089للبنين المرتضى اعداديةاحيائيباقر شنيور سليم منتظر14722221411019213

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة531.0088.5للبنين االهلية السبطين ثانويةاحيائيعواد ساجت رحيم مسلم14732221413030090

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة530.0088.33المختلطة االخوة ثانويةاحيائيكاظم عبيس توفيق علي14742321417040020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة534.0089للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيعنون ابراهيم ضياء زينب14752321422007050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة535.0089.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيكرمود زيدان احمد مرتضى14762421411036308

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة538.0089.67للبنين االبراج اعداديةاحيائيوادي كريم فارس اسعد14772521411023004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة544.0090.67للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيمحمد داود حبيب حسام14782521413017014

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة548.0091.33للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيمكطوف الساده عبد حميد مصطفى14792521413017103

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة538.0089.67للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيكريم زيد عبد وهاب الدين بهاء14802521413023015

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة539.0089.83للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيجاسم عباس نعيم عباس14812521413024049

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0090.33للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةاحيائيعناد هادي غازي هاني14822621411027175

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة537.0089.5الخارجيوناحيائيداود سلمان حامد حسين14832621418001074

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0090.33للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيحوشان خلف سعد انتصار14841621424051018

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0090.33للبنات اليرموك ثانويةاحيائيحسين عبد علي ضحى14852121422035059
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الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0090للبنين المرتضى اعداديةاحيائيسلمان بغدادي علي سجاد14862221411019088

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0090.33للبنين النصر اعداديةاحيائيمدهوش عليوي الكريم عبد منتظر14872221411025118

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0090.33للبنين الشباب اعداديةاحيائيداود لهمود شاكر المهدي عبد14882221411031118

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0090.5للبنين االبرار اعداديةاحيائيمحيسن حسناوي حسن عباس14892221411070097

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0090.33المختلطة الندوة دار ثانويةاحيائيطعيمه جبار كسار حسين14902221417015011

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0090.33المختلطة طه احمد ضياء الشهيد ثانويةاحيائيشهد حسن سالم احمد14912221417047002

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0090.5المختلطة طه احمد ضياء الشهيد ثانويةاحيائيخليف عبد مهند حسين14922221417047016

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة550.0091.67للبنين القاسم اعداديةاحيائيكاظم خضير قاسم محمد14932321411006190

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة541.0090.17للبنين الدستور ثانويةاحيائيعلي يوسف احمد محمد14942321411018034

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة541.0090.17للبنين الكفل اعداديةاحيائيداخل الرضا عبد قاسم بشار14952321411028010

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة541.0090.17المختلطة اسمرة ثانويةاحيائيهاشم ناصر نذير منتظر14962321417035030

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة544.0090.67المختلطة النخيل ثانويةاحيائيحسون عبيد الزهره عبد زيد14972321417039020

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0090للبنين االهلية االكرم الرسول ثانويةاحيائيمنذور عجوب سكر وعد14982421413013018

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة545.0090.83للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمهدي هادي موسى سجاد14992521413013139

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة545.0090.83للبنين المصطفى اعداديةاحيائيعذيفة عويد عليوي حسن15002621411019015

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0090.33للبنين الميمون اعداديةاحيائيزعزوع بريسم حسين حيدر15012621411033044

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة545.0090.83للبنات بلقيس ثانويةاحيائيكمر المهدي عبد جبار زينب15022621422044033

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0090.5للبنات النور اعداديةاحيائيازغير عبد هالل غفران15032621422047073

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0090للبنين الهندية اعداديةاحيائيمزهر عبيس احمد علي15042721411032111

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0052.5للبنين تطوان اعداديةاحيائيجاسم هادي محمد علي15051121411017092

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0056.33للبنين المستقبل اعداديةاحيائيسلطان حسين قصي محمود15061721411024064

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0057.83للبنين موصل اسكي ثانويةاحيائيعلي سلطان جساب ياسين15071721411038031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0058.5للبنين اجحلة ثانويةاحيائيعبدهللا محمود عبد ابراهيم15081721411043002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0058.33للبنين شبك منارة ثانويةاحيائيمحمد عزيز صادق عزيز15091721411066029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0057للبنات اليمن اعداديةاحيائيحسين عليوي يونس حنان15101721422008046

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0051.83للبنات القيارة اعداديةاحيائيياسين خلف زيدان مريم15111721422013072

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0057للبنات الكفاح اعداديةاحيائيفيصل احمد شهاب هدى15121721422051141

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0058.67للبنين الخصم اعداديةاحيائياسماعيل هللا عطا سعد ثائر15131821411015024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0050للبنين الخانوكة ثانويةاحيائيعبد صالح يحيى محمد15141821411057020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0055.83المختلطة المسائية الريف ثانويةاحيائيحسين صالح ابراهيم وسام15151821417025045

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0054للبنات اليعربية ثانويةاحيائينوفان محمد حاجم انوار15161821422100011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0053.5للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيجواد حمادي قيس موسى15171921411099042

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0058.5للبنات األخيلية ليلى اعداديةتطبيقيحسين ناصر بدر فاطمه15181621522036059
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0056.5للبنين الرسول ثانويةتطبيقيالزم جبر رحيم حسن15192821511030006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0057.17كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةاحيائيجبار امين ابراهيم سلوى1520182042383067

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0055للبنات الخضراء ثانويةاحيائيهللا عبد جمعه روكان نبأ15211021422007046

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة437.0072.83للبنات عائشة ثانويةاحيائياحمد علي حسن زينب15221821422022067

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0058.17للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيبهرام سوراب مصطفى علي15232021411001145

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0052للبنات هاجر ثانويةاحيائيحسن شفيق الدين سعد فاطمه15242021422048019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0058.17كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيصالح حمه صديق سالم سارا15252021422098072

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0052.83للبنين النجاح اعداديةتطبيقيزغير سعيد جبار كرار1526142051027058

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0055للبنين الطالئع اعداديةتطبيقيالحليم عبد مكي منير يوسف1527162051012083

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0052.67للبنين الوائلي احمد اعداديةتطبيقيمهدي عبود ماجد هللا عبد1528162051050027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0055للبنات غزة اعداديةتطبيقيعليخ علي عالوي اسراء1529162052208001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0054.17للبنات االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيزغير علوان حسين زهراء1530162052259018

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0052.33للبنات األهلية المستقبل ثانويةتطبيقيزاجي واجد راهي عبير1531222052139020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0053.5للبنين االعالم ثانويةتطبيقيجابر حميد محمد باقر1532232051066003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0052.5للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةتطبيقيعلي حسين جوده محمود15331121511015119

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0053للبنين عبيدة ابي اعداديةتطبيقيعكار عبد نجم مرتضى15341421511029059

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0053.5للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيعباس خلف عباس علي15351621511013069

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0055.17للبنين المسائية االفاق ثانويةتطبيقيصبر عدنان قيس محمد15362221515005011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0055للبنين الثورة اعداديةتطبيقيناجي سامي مخلص حسن15372321511003014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0054.83للبنين الجديد العراق اعداديةتطبيقيحمزة نايف كاظم ايمن15382321511041002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0052.83للبنين االعالم ثانويةتطبيقيسند مهدي عصام العابدين زين15392321511069013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0054المختلطة االقتدار اعداديةتطبيقيجواد حسين منصور حسين15402321517003016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0055.5للبنين العزة اعداديةتطبيقيزامل خالد قحطان مصطفى15412521511016042

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0054.17للبنات الالذقية اعداديةتطبيقيكطيفه مطرود علي فرقان15422521522003060

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0054.33للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيكاطع كاظم فالح مجتبى15432921511025223

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0053.5للبنات زالة عين اعداديةاحيائيهللا عبد صالح رعد شهد15441821422001039

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0052.17للبنين االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيعلوان عباس وليد حسين1545162051076033

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0050.83للبنين االهلية المعرفة صفوة ثانويةتطبيقيمصحب عيدان حسين مصطفى1546232051286004

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0051.5للبنين المركزية النجف اعداديةتطبيقيكاظم رشاد محمد كاظم منتظر1547252051001111

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0051.83للبنات الجمهورية ثانويةتطبيقيوالي الرضا عبد نجم شهد15481421522031012

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0052.17للبنين الوارثين اعداديةتطبيقيحميد جبار سداد محمد15491521511013054

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0053.5للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيفيروز غالي كامل عالء15501621515016088

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0052.83للبنات الطيبة الشجرة ثانويةتطبيقيالزم خزعل حسين ساجده15511621522075016
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الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0051.5للبنات(ع) الهادي علي االمام  ثانويةتطبيقيحسين الرزاق عبد موفق لبنى15521821522087019

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0053.5للبنين الجديد العراق اعداديةتطبيقيخليف جاسم ابراهيم خالد15532321511041004

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0052.67للبنين الفتح اعداديةتطبيقيمحمد جاسم هاشم علي15542721511003036

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0056.5للبنات سمية ثانويةاحيائيالرحمن عبد كريم احمد وهج15551821422032026

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0056.5المختلطة المسائية الجرناف ثانويةاحيائيعيسى حالول برهان االء15561821427068013

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0055.5للبنات الكفاح ثانويةتطبيقيمتعب عودة احمد بنين15572321522037007

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0055.17للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةتطبيقيحطحوط وناس احمد مريم15582321522072043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0054.83للبنين العياضية اعداديةاحيائيعلي وهب عادل فؤاد15591721411107059

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0055.17للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيعباس شريف هيثم جواد15601721411164011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0057.83للبنين كان عمر ثانويةاحيائيسليمان عجيل احمد زينب15611721421159007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0055للبنات االخوة ثانويةاحيائيحسن ياسين مسعود ايمان15621721422104007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0057.33للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيابراهيم خلف نايف ماهر15633321417002069

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0054.67العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةتطبيقينور عاشور ستار حسن1564252051122015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0053.83للبنين االهلية االمتياز ثانويةتطبيقياحمد عبد السادة عبد نبيل عباس15651621513060013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0054(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيمحيل محمد ثامر وفاء15662521522004097

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0051.17للبنات االهلية الجواهري ثانويةتطبيقيجويعد جعيول صالح زهراء1567222052128005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0050.67للبنين القاسم اعداديةتطبيقيناهي حسن علي سيف1568232051006022

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0051.33للبنين المثنى اعداديةتطبيقيعناد هاشم جاسم أمين15691021511022006

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0050.33للبنات المسائية الكوت اعداديةتطبيقيموسى جياد جبار رواء15702621526001017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0064.17للبنين طوز اعداديةاحيائيمهدي صاحب محمد منتظر15711821411033074

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة363.0060.5للبنات السعدية حليمة ثانويةاحيائيخورشيد محمد حسن بثينه15721821422019014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0058.67للبنين الجهاد اعداديةاحيائيحمزة خضير سيود باسم15732021411003024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0056.33المختلطة 7حوض ثانويةاحيائيحسين صالح صباح سيف15742021417037007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0058.33للبنات البيان ثانويةاحيائيعريان محمد هللا عبد سندس15752021422074020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0051.33للبنات االهلية العلوم ملتقى ثانويةاحيائيدخيل خضر هللا عبد انوار15762021424012012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0059.33للبنات سيوان ثانويةاحيائيالرزاق عبد االله عبد مروان زينه15773121422004025

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0056.5المختلطة النسيم ثانويةاحيائيعودة حميد علي غيث15783221417006010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0054.17المختلطة المسائية قصر ام ثانويةتطبيقيمحمد الصمد عبد يوسف احمد15791621517008003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0054.67للبنات الساجدات ثانويةتطبيقيهربود سالم حميد أيمان15801621522001001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0053.83للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيصبر كاظم الخضر عبد بنين15811621524022012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0051.5للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةادبيحسن مفتاح الجبار عبد حمزه15821621211019044

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0050.83للبنات  المناسك ثانويةادبيعباس خضير محمد دينا15832721222026029

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0057للبنات الورود ثانويةاحيائيدخيل روضان علي عبير15841821422062021
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0052.17للبنين النجاح اعداديةتطبيقيمطشر عكله بشير حسين1585222051067011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0051للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيمحمد جاسم حيدر زينب1586252052056037

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0053.17للبنين المثنى اعداديةتطبيقيحسين وجيه رامي مقتدى1587292051004164

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0054للبنين الكندي اعداديةتطبيقيسلمان عبيد سلمان احمد15882321511007006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0051.67للبنات فلسطين اعداديةتطبيقيمسلم سلطان شاكر نور15892921522001058

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0055.83للبنات سلمة ام اعداديةتطبيقيمسعر دليل عزوز حوراء15902921522006034

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0050.33للبنات الفجر اعداديةادبيكمر حمد جاسم ساره15912221222027009

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0056.5للبنين الفرقان اعداديةاحيائيحاجم هللا مد محمد امين15921821411020008

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0067.33للبنات بلد اعداديةاحيائيطالب نعمه محمد ايه15931821422017018

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0058للبنات المعتصم ثانويةاحيائيكيطان محيميد اسماعيل دالل15941821422058006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0056.17للبنات اسماء اعداديةاحيائيخضر يونس ذنون حنان15951821422077054

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0051.83المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيجاسم حكمت رباح فاطمه15961821423019032

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0072للبنين األهلية (ع) طالب ابي بن علي االمام ثانويةاحيائيسعدون شاهر منير علي15972521413005027

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0076للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحمزه الزهره عبد احمد علي15982521413013181

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0084.17للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيانور الفتاح عبد فرقد علي15992521413031396

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة477.0079.5للبنين المسائية العباسية ثانويةاحيائيحسن هادي حازم علي16002521415006029

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0074للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيمحمد علي إحسان فاطمه16012521422010250

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة486.0081للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيجواد محمد مهدي حيدر فاطمه16022521424014258

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0085.17للبنات االهلية االحرار طريق ثانويةاحيائيمنسي جبار عبدالكريم نبأ16032321424005045

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0086.5للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةاحيائيالحسين عبد محمد حازم علي16042521411018058

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0085.17للبنين المهندس مهدي ابو الشهيد اعداديةاحيائيمنسي الكاظم عبد ياسر احمد16052521411027002

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0086.17للبنين األهلية (ع) طالب ابي بن علي االمام ثانويةاحيائيباقر محمد محمد حيدر كرار16062521413005028

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة525.0087.5للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعبود هاشم عدنان جعفر16072521413013056

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0085.17للبنين المسائية العباسية ثانويةاحيائيكزار منسي جميل علي16082521415006017

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537.0089.5للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيعباس تركي عالء بلسم16092521422010056

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيمهدي يوسف حسين محمد نور16102521422040437

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة518.0086.33(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيموسى الحسين عبد مهدي ايات16112521424004101

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة503.0083.83(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيموسى فرحان خالد يقين16122521424018399

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0091.5للبنين الفرات اعداديةاحيائيعبد طالب مشتاق علي16132721411034165

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة527.0087.83للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيخفيف ابراهيم حميد ارشد16142121411049013

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0088للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيهللا عبد راجي رحمن حيدر16152521413024035

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0087.67للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيخضير هادي صالح ابراهيم16162521413031003

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.5للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيالحسن عبد الرسول عبد اياد عباس16172521413031291
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الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.5للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيناجي يحيى صالح فاطمه16182521424014264

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091للبنين الميمون اعداديةاحيائيخلف فاضل فراس احمد16192621411033011

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0073.83للبنين كربالء اعداديةاحيائيعزيز جابر باسم هللا عبد16202221411034214

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0067.33للبنين النعمانية اعداديةاحيائيعبيد شاكر مرتضى علي16212621411009134

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0067للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيجاسم محمد قحطان صدام16222621411011089

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0067.5المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيسريح هلوم الكريم عبد اكبر علي16232921415004065

 والمعدات المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0068.83للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيعبيد مهدي ناجح عالء16242521413030049

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0060.17للبنين المسيب اعداديةاحيائيابراهيم هللا عطا علي محمد هللا عبد16252321411009071

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0091.67للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيخضير حسين ماجد زهراء16262321422008038

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33للبنات اليقظة ثانويةاحيائياصراوه مظلوم حاكم زينب16272721422042019

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة539.0089.83للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيسرحان تعيب قائد سرور16282521422035152

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيسلمان كاظم حسين تقى16292521424004213

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0091.17للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيحاتم عبد ماجد ساره16302521424030082

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيموسى لفته علي شهد16312521426001446

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33المختلطة علي بن زيد اعداديةاحيائيمحمد خضير عباس نبأ16322521427003021

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0090.67للبنات الوند ثانويةاحيائيحسون محسن هيثم مروج16332721422019012

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0091للبنات الفردوس اعداديةاحيائيحسين كاظم ناجح زينب16342221422003051

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33للبنين االندلس اعداديةاحيائيلطيف حامد ثامر عباس16352321411033103

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0091.5المختلطة الشوملي شهداء ثانويةاحيائيكاظم كظير مكصد امير16362321417043002

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0090للبنات الرباب اعداديةاحيائيحرز حمزه علي نورة16372421422004171

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33للبنات صنعاء اعداديةاحيائيكاظم عبيد الكريم عبد ريام16382421422006068

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0090.67للبنات السنية اعداديةاحيائيهادي المحسن عبد حسين االء16392421422009356

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33للبنات بلقيس ثانويةاحيائيجاسم شريف صباح لمى16402421422016123

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0091.17للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعبار الساده عبد حاكم زينب16412421422028093

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيمعدي ثجيل محمد حسن16422521413033026

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0089.67(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيمحمد راضي هاني فاطمه16432521422004658

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0091.33للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةاحيائيمالح كامل مجيد حسن16442221413021013

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0089.33للبنات الفردوس اعداديةاحيائيفهد الكريم عبد ناظم سميه16452221422003062

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة532.0088.67للبنات الوحدة اعداديةاحيائيمعيجل ضايف العظيم عبد اديان16462221422036001

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0088للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيعلوان هادي كاظم فاطمة16472221422039300

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة535.0089.17للبنات الكوثر اعداديةاحيائيعلي محمد فيصل اياد زهراء16482421422015062

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537.0089.5للبنات الشافعية اعداديةاحيائيجابر مطشر احمد مالك16492421422017140

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة529.0088.17للبنات الدغارة اعداديةاحيائيزيد عبد طيار محمد طيبه16502421422027163
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التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0091.17للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهللا عبد محمد هللا عبد علي16512521413031384

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0090.83للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي صالح مشرق علي16522521413031412

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة529.0088.17للبنات االهلية الذكوات ثانويةاحيائيرشيد جالل عدي فاطمه16532521424015112

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0088.33(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيياسر شمران سعد كوثر16542521424018137

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.5للبنات فلسطين اعداديةاحيائيموسى عوض صالح بتول16552921422001019

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0090.5للبنات االندلس اعداديةاحيائيمشيط زياد تركي ناديه16562921422025125

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة542.0090.33للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةاحيائيالحسين عبد العزيز عبد نصير رقيه16572921424002014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0053.83للبنين الجهاد اعداديةاحيائيحسن عيدان حيدر محمد16582321411004059

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0073للبنين الفرزدق اعداديةاحيائيحمود عكله يونس علي16592321411039014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0059.33للبنين االنصاري جنادة ثانويةاحيائيعلوان فرعون باسم شاكر16602321411051010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0058.83للبنين بابل ثانويةاحيائيموحان احمد علي محمد16612321411056140

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0054.33للبنين قار ذي ثانويةاحيائيعلي كاظم حسين علي16622321411070037

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنات المناذرة اعداديةاحيائيدويح حاتم الكاظم عبد سجى16632321422003092

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنات طليطلة اعداديةاحيائيمخيف عبد احمد نور16642321422017270

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0055.83للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيصالح حمزه علي رؤى16652321422045042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0057.67للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيعبد كاظم اركان ختام16662321424006120

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0058.83للبنين سومر اعداديةاحيائيتومان حسين عادل علي16672421411004120

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0058للبنين عفك اعداديةاحيائيعتوي فرج سوادي عباس16682421411006044

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنين قتيبة اعداديةاحيائيهللا عبد سوادي احمد امير16692421411048031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيعيسى محي منتظر محمد16702421415010038

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0057.33للبنات الصديقة ثانويةاحيائيعباس محمد علي تهاني16712421422044022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0053.5(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعلي حسين علي االء16722521422004040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيكريم طالب حيدر أنفال16732521422024010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0056.67للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيصالح علي حسين ليلى16742521426001326

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0050.67للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحسن محي الكاظم عبد هويدا16752521426001401

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0054للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةاحيائيعاشور الكريم عبد علي محمد16762721411027115

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0057للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةاحيائيجاسم موسى سالم زينب16772721422004042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0056.5للبنين البصرة اعداديةتطبيقيمحمد حسين حيدر كرار1678162051007075

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0057للبنين الزبير اعداديةتطبيقيشمخي كاظم جواد حسين1679162051034033

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0057.33للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةتطبيقيعبود سعيد قتيبه جابر16801621511019023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0056.83للبنين الحسين االمام اعداديةتطبيقيقاسم عباس رعد مرتجى16811621511024055

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0058.33للبنين األهلية البتول ثانويةتطبيقيالرضا عبد رمضان مسلم مصطفى16821621513031027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0056.83للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيبطي هللا عبد قاسم مصطفى16831621515016164
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0057.5للبنات األبلة اعداديةتطبيقيزويد ضاحي االمير عبد فاطمه16841621522016032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0058.17للبنات الصواري ذات ثانويةتطبيقيمحمد قاسم ليث زهراء16851621522041010

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0062.5للبنات الكوثر اعداديةاحيائيموسى علي عامر زهراء16862321422038057

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيمحي صالل قاسم امير16872521411007043

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0057.5للبنين التحرير اعداديةاحيائينجدي جري أبو جاسب حسن16882521411033022

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنين الفرسان اعداديةتطبيقيهللا عبد خميس عباس كرار16891621511009041

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0058.83للبنين االكرمين اعداديةتطبيقيعلي السادة عبد اياد احمد16901621511017002

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0056.67للبنين العباس اعداديةتطبيقيهاشم خلف فراس سجاد16911621511046063

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنين العباس اعداديةتطبيقيطارش لفتة ضياء هللا عبد16921621511046083

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0056للبنين التضحية اعدايةتطبيقيعواد صالح وادي علي16931621511048131

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنين االهلية الضاد ثانويةتطبيقيالحسين عبد علي رحمن حيدر16941621513105006

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيالعزيز عبد امجد زهير رشا16951621522076026

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيعباس خضير سعد اساور16962221526002003

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيعيسى جبار ستار عباس16972821511002057

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيهادي راضي هادي نبأ16982321424006353

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0069.67(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيجاسم كريم رياض نبأ16992521422040368

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0058.17للبنين الغدير اعداديةاحيائيبلط جبر كاظم حسنين17002421411045018

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0063.33للبنين قتيبة اعداديةاحيائيثعبان مهدي صادق جعفر17012421411048053

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5للبنات الزهراء اعداديةاحيائيكاظم علي عقيل فاطمه17022421422028160

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0056للبنات يافا اعداديهاحيائيجواد علوان عدي طيبه17032421422040165

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةاحيائيهندي حميد ماجد محمد17042521411004112

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0055.67للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيفالح كريم محمد حسين17052521413013098

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0059.67(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحبيب جعفر احمد فاطمه17062521422040183

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0059.33(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيرضا محمد االمير عبد حيدر صفا17072521424004688

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0057.67للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةتطبيقيصبيح حسن وليد حسين1708162051074016

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنين السبطين اعداديةتطبيقيطعيمه جباري وحيلي جاسب17091621511016019

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0057.33للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيداغر عاصي حامد حسين17101621511043037

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0058.17للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةتطبيقيعلي جواد هاشم حسين17111621513022028

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0058.17للبنين االهلية العلم اهل ثانويةتطبيقيمنصور الصمد عبد مهند محمد17121621513064006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيكاظم حميد علي زينب17132821522018059

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0062.17المختلطة النبعة ثانويةاحيائيصفوك جاسم راضي صالح17142221417011015

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0055.83للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيهللا علي كاطع كاظم رباب17152621422018058

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيالحسين عبد جواد حسنين تقى17162721422020027
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كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0056.83للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيمحمد هاشم اياد نور17172721422050117

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0058.67للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيمحمد حسن صالح حسن17181621511006022

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنين المعقل اعداديةتطبيقيعيسى مهدي مرتضى اسامه17191621511018015

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0058.67للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيطاهر حسون إسماعيل حسن17201621515007061

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0053.5للبنات الوفاء اعداديةاحيائيفليح طالب وضاح فاطمه17212921422004082

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0059.67للبنين عدي بن حجر اعداديةتطبيقيعجيل االمير عبد ابراهيم حسين17221621511055031

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0058.17للبنات البتول اعداديةتطبيقيصبر جاسم رعد زينب17231621522066021

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0058.83للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيمحمد خلف حازم زهراء17242221526002038

الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0057.67للبنات سكينة اعداديةاحيائيعبود قاسم رعد رقية17252421422003072

الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0050للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيعبيد راضي اسعد كرار17262521411007299

الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيكاطع علي سالم محمد17271621511002201

الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنات الخالصة اعداديةتطبيقيعليوي جاسم عبدالحسىين رقيه17281621522064019

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0057.5للبنين الكندي اعداديةاحيائيفتحي الستار عبد عوض فرقان17292321411007144

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0055.33للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيحميدي مسلم عقيل حيدر1730162051371076

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيقاسم ياسر ميثاق محمد1731222051026058

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5للبنين العامل ثانويةتطبيقيشافي حافظ وسام علي1732232051026019

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0055.17للبنين األفضل الغد اعداديةتطبيقياسماعيل قاسم حيدر كرار1733272051030045

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0055.33للبنين الكندي اعداديةتطبيقيمحمد جاسم حسين علي17342321511007067

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0055.17للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيكريم الزهرة عبد حيدر جعفر17352521511007027

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقينعمه الزهره عبد حسن وارث17362721515004156

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0053.17للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيحسين رحيم ناصر علي1737252041205149

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنات االهلية الثقة ثانويةاحيائيهاشم حبيب سجاد تبارك17382421424002018

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0054.17للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيمحمد ستار عماد غيث17392521411008251

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0054.33للبنين االبراج اعداديةاحيائيمردان خالد ضامد مرتضى17402521411023045

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0051(ب) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيشنشول حبيب سمير نور17412521422039065

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0053.67للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيعتوي عدنان هيثم تبارك17422521424011022

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0053.17للبنات االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيمعزب جبر الحسين عبد زهراء17432521424013045

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0055.83للبنين االخضر الحزام ثانويةتطبيقيعبيد الصاحب عبد عماد الصاحب عبد1744162051048008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0051.83للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيجواد كاظم االمير عبد فاطمه1745252042059665

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنين الشوملي اعداديةاحيائيمرزه عباس جاسم حيدر17462321411042049

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0056للبنين االعالم ثانويةاحيائيالوهاب عبد النبي عبد الفقار ذو فتى17472321411069029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0056.5للبنات اليقظة اعداديةاحيائيراضي كاظم غانم بتول17482321422014018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0061.5للبنات الحلة ثانويةاحيائيمحمد حمود علي عذراء17492321422024053
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالماماحيائيعبود حمزه حيدر محمد17502421411032049

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0051المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيغانم حبيب عداي منتظر17512421417008085

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0057للبنات الدغارة اعداديةاحيائيناصر حمادي ابراهيم اسماء17522421422027011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0053.33للبنات الصديقة ثانويةاحيائيهاشم جياد جفات زهراء17532421422044037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0057.83للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيذرب عزوز حسين غدير17542521422024108

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0053للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيجاسم يوسف جاسم الهدى نور17552521424011081

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0053.17للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيفرهود الكاظم عبد الحسين عبد زهراء17562521426001169

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0055.83للبنين الفرزدق اعداديةتطبيقيزبون محمد ثائر جعفر1757162051028008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0056.83للبنات النور ثانويةتطبيقيمختاض جليل عادل فاطمة1758162052275013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0055.83للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيمحيميد شويل لفته احمد1759222051026004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنين الشباب اعداديةتطبيقيكاظم جواد رائد حيدر1760222051033013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0055.83للبنين االجيال اعداديةتطبيقيسالم عبود جبار منتظر17611621511014085

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0056للبنين التضحية اعدايةتطبيقيقاسم حسن فالح المهدي عبد17621621511048108

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0056للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيخضير الرسول عبد ضياء هللا عبد17631621515008063

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0056.5للبنات النبأ ثانويةتطبيقيمشعان حمد صباح فاطمة17641621522040021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنات الخصيب ابي اعداديةتطبيقيصكر صبري باسم قبيله17651621522043068

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنات المكرمة مكة اعداديةتطبيقييونس عاشور رياض زينب17661621522060006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيشبيب فاضل احمد ذر ابا17672821515001003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0051.17للبنين الداخلية اعداديةادبيحسين هللا عبد الحميد عبد هللا عبد1768102021033022

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0052المختلطة األعراف ثانويةادبينحير هادي سالم حامد1769262021161002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0051.33للبنات النور اعداديةادبيعلي عزيز حميد زينب17702621222047025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0050.67المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيجاسم النبي عبد رضا ميساء17712421427008158

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5المختلطة العارضيات اعداديةتطبيقيالرضا عبد الهادي عبد جبار رقيه1772242052152002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0055.67للبنين الوائلي احمد اعداديةتطبيقينبهان عمران ماجد مرتضى17731621511045080

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة2339.0056.5 الخارجيونتطبيقيغانم نصيب كريم علي17741621518002045

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0055.67المختلطة المسار اعداديةتطبيقيهللا عبد جابر رياض حسين17752221517043007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيكاظم قاسم العباس عبد زهراء17762221526002044

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0055.67للبنات دمشق اعداديةتطبيقيصالح نصير احمد صفا17772421522024032

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيجعفر رضا محمد احمد17782721511026010

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0071.67للبنين الشامية اعداديةاحيائيهللا عبد جواد كاظم محمد17792421411010110

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنين المركزية الكوفة اعداديةاحيائييوسف محمد قاسم محمد17802521411010215

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0058.67للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيصالل ابراهيم احسان مؤمل17812521411012221

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0059.5للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيعطيه كاظم حسين زهراء17822521422010139
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المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0058للبنين الزبير اعداديةتطبيقيغافل عودة طعمه علي17831621511032136

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0062للبنات يافا اعداديهاحيائيسالم داخل الزهره عبد رقيه17842421422040090

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0057.33للبنات العروبة اعداديةاحيائيشلوان كاظم نجاح زهراء17852421422047123

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنين ميسان اعداديةاحيائيمحسن حبيب محمد أحمد17862521411011001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنين ميسان اعداديةاحيائيكاظم ناجح محمد هللا عبد17872521411011078

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0059.83للبنين العزة اعداديةاحيائيعبادي االمير عبد عقيل الفقار ذو17882521411016015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0059.67للبنين محفوظ علي حسين اعداديةاحيائيمجيد الغني عبد انمار ايمن17892521411026005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0057.33للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحمدي احمد رافع محمد علي17902521413013212

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0059.67للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيبدر مسلم هادي الهادي علي17912521413024055

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0063.5(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعلوان عبد نجم زينب17922521422022572

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0057.67المختلطة االنتصار ثانويةاحيائيكريم كاظم سعد حوراء17932521427001024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0057للبنات المرفأ ثانويةتطبيقيخصاف محسن جعفر فاطمه1794162052213025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0058.67للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيعناد جاذب جعفر مجتبى17951621511013094

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0056.83للبنين المعقل اعداديةتطبيقيمحسن غالي حسن احمد17961621511018005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0056.67للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيزوير حسن صباح حسن17971621515008017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0056.83للبنات النبأ ثانويةتطبيقيهالل االمام عبد محسن زينب17981621522040017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0055.33للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيابريهي حسين علي زينب17992521422035132

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0057.5للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيمعتوق الزهرة عبد احمد ناجي1800162051090050

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0060.5للبنين السجاد اعداديةاحيائيصياح صكبان هللا حمد حسين18012421411047069

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0059.33للبنات الرباب اعداديةاحيائيهالل سلمان علوان ايات18022421422004014

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0063.33للبنات صنعاء اعداديةاحيائيطعمه مظلوم رياض نوره18032421422006180

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0061.5للبنات السنية اعداديةاحيائيكاظم عودة طاهر رسل18042421422009113

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0061.67للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيعمران علي مناف غفران18052421422025137

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0063.83للبنات الحوراء اعداديةاحيائيكاظم حسن كريم نور18062421422026209

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0061للبنات الدغارة اعداديةاحيائيموجد ثامر احمد زهراء18072421422027086

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0061.83للبنات الزهراء اعداديةاحيائيخلف حرز مفتن زينب18082421422028109

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0054.33للبنات الفردوس اعداديةاحيائيغالي عبيس رسول ايات1809242042119013

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0054للبنات الطليعة اعداديةاحيائيمذبوب عبيد حسين ضحى18102421422022115

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0058للبنين االنبياء مهد اعداديةتطبيقييونس صبري علي صبري18112221511058029

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0058.67للبنات زنوبيا ثانويةتطبيقيلغيوي جخيور حسين زهراء18122221522009021

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0060.67للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيعلي حسين عالء محمد18131421415009155

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0058.67للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعبيد مديح سوادي نبأ18142421422028192

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0067للبنات االهلية الياقوت ثانويةاحيائيكاظم محيل زمان ايام18152521424002006
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المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنات العروبة اعداديةتطبيقيحسين خليل فتحي الهدى نور18161621522061045

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0070.83للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيجاسم دحام الكاظم عبد مؤمل18172521411008278

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0067للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيكاظم حاكم ماجد حوراء18182521424014086

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة520.0086.67للبنين االهلية االمين ثانويةاحيائيهللا عبد جبر صالح حسين18192421413017026

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0086.33للبنات سكينة اعداديةاحيائيناصر علي عبد حسين روان18202421422003077

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة493.0082.17للبنين المعراج اعداديةاحيائيحسن عليوي جمال أحمد18211121411023001

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة486.0081للبنات بلقيس اعداديةاحيائيطاهر عباس علي تنسيم18222321422044027

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0072.33للبنين العلمية الحسين اعداديةاحيائيسلمان لويج كريم محمد18231121411013042

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0072.67للبنات التعاون اعداديةاحيائيعباس هادي شذر نبأ18241121422040147

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0067للبنات االهلية بغداد متفوقات ثانويةتطبيقياحمد درويش محمد هيثم كوثر18251421524019001

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0078.33للبنات بابل ثانويةاحيائيعباس احمد شهاب سما18261221422014028

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0075.33للبنات الرشيد ثانويةاحيائيموسى عباس احمد رنا18271321422020012

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0075.83للبنين الرسالة اعداديةاحيائيعطية جعب الكريم عبد عيسى18281621411013033

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة420.0070للبنين الخير دجلة ثانويةاحيائيمحمود جبار ايوب محمد18291321411033031

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0081.17للبنات بغداد اعداديةاحيائيحسين منجل عادل نبا18301321422001305

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة425.0070.83الخارجياتاحيائيمظلوم عناد عادل يسرى18311421428050462

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة417.0069.5للبنات الرميلة اعداديةاحيائيحيال حسين ياسر البنين ام18321521422004011

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0071.5للبنين االهلية النور ثانويةاحيائيهللا عبد علي خضر سعد18331821413010006

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة422.0070.33للبنين الرواد اعداديةاحيائيمحمد نوري عباس الرحمن عبد18342021411021055

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0071.17للبنات اليرموك ثانويةاحيائيرحمان صالح مهدي ضحى18352121422035061

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0071.67للبنات الالذقية اعداديةاحيائيسلمان كاظم علي شمس18362521422003330

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0070.5للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيمحسن جاسم احمد علي18372621411011120

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة422.0070.33للبنات االهلية الزبيدية ثانويةاحيائيمالح جباره واثق رسل18382621424010024

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67للبنات العراق زهو اعداديةاحيائيمحمد كاظم وصفي والء18391321422009068

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67للبنات الفردوس اعداديةاحيائيخلف غني عباس ضي18401321422040143

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنات المناهل ثانويةاحيائيحسين علي ليث تبارك18411321422046013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنات النور اعداديةاحيائيمجلي رزاق حسين فاطمه18422221422042349

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67للبنات االهلية المعارج ثانويةاحيائيحسن رويح محمد زهراء18432221424017112

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0088للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعلوان نعمه بهاء تبارك18442321422013097

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنات االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعباس زيد عبد حامد غفران18452521424013080

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنات الكتاب ام ثانويةاحيائيكريدي جوده غانم رقيه18462621422052004

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0088.83للبنات الهدى مصباح اعداديةاحيائيبهجت حسين محمد زهراء18472621422058028

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةاحيائيحمد هللا عبد قصي الرحمن عبد18481121411015049
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المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0088.83للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيجاسم محمد حامد هديل18492121422001165

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0090.5للبنين المرتضى اعداديةاحيائيجبر علي وسام منتظر18502221411019218

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0090.67للبنين التميز اعداديةاحيائيطاهر جيجان سعدي حسين18512221411077049

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0089للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيمطر حيال محمد حسين18522221413023061

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0090للبنين االهلية االضواء ثانويةاحيائيخلف عاشور مثنى مؤتمن18532221413040078

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0090.67للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيصالح كاظم حسين صفا18542221424028143

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0090.5المختلطة العربي الخليج ثانويةاحيائيكاظم ماشي عباس ياسر18552321417029028

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67المختلطة البقيع ثانويةاحيائيصكبان مدلول عمار يحيى18562321417045014

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنين النضال اعداديةاحيائيفحيل عيدان عطيه مقتدى18572421411009054

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة539.0089.83للبنين التآخي اعداديةاحيائيغيدان الرضا عبد عباس حمزه18582421411022025

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنين الصدرين اعداديةاحيائيجالب عباس عالوي عالء18592421411037118

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنين الصدرين اعداديةاحيائيبعيوي حنون عباس منتظر18602421411037216

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنين تراب ابي اعداديةاحيائيشاطر صالح عادل علي18612421411038060

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0088.83للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيجياد دحام ياسر جليل18622421413018024

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة537.0089.5للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيعطيه هاشم سالم حسن18632421413018028

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0090.67للبنين المركزية الكوفة اعداديةاحيائيحسين حسن فليح بسام18642521411010030

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنين الحرمين بين ثانويةاحيائيحسون احمد مهدي علي18652521411031052

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0090.5للبنين الحسين اعداديةاحيائيسلطان عليوي رحيم مصطفى18662621411028139

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة537.0089.5للبنين الشجعان ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم العزيز عبد احمد18672621411046002

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنين الفرات اعداديةاحيائيهللا عبد الكريم عبد العابدين زين حيدر18682721411034076

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنين الفرات اعداديةاحيائيحسون حسن عباس باقر محمد18692721411034197

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0088.67للبنين االخضر البساط ثانويةاحيائيجاسم خضير ياس مهدي18702721411045125

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنات الرقيم ثانويةاحيائيشاكر االمير عبد حسن زهراء18712721422005025

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0089.67للبنات عكاظ اعداديةاحيائيحميدي جاسم عامر يقين18722721422018221

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0090.5للبنات الوزني سالم الشهيد اعداديةاحيائيطعمه علي رسول فاطمه18732721422021089

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنات الفواطم اعداديةاحيائيجواد مهدي قاسم دنيا18742721422035104

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنات النور اعداديةاحيائيشناوة دخان علي زهراء18752421422005089

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنات كربالء اعداديةاحيائيعاشور علي حسين الزهراء وقار18762721422033354

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0087.33للبنات االعتدال ثانويةاحيائيمحمود شاكر هادي زينب18771321422008027

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0091للبنين برطلة اعداديةاحيائيسلطان سليم سمير حسين18781721411065013

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0086.83الخارجياتاحيائيخضر محمد علي محمد خلود18792021428050046

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0088.17للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيخلف عبد محمد اميمه18802121422008014

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0087.33للبنات قزانية ثانويةاحيائيبرهان عمران ميثاق تمارا18812121422015005
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التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0091للبنات التحرير اعداديةاحيائيداود الوهاب عبد احمد غسق18822121422046094

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0087.17للبنات االهلية الرازي ثانويةاحيائيعنيد فاضل حسين دعاء18832221424001025

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0087.17للبنات االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيسلطان خضير منعثر فاطمه18842221424010190

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33المختلطة االخوة ثانويةاحيائيابراهيم فرهود عالء الفقار ذو18852321417040011

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0087للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيحمزه الحميد عبد محمد فاطمه18862321422051108

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0086.83للبنات االهلية االحرار طريق ثانويةاحيائيكظوم رزاق حيدر بتول18872321424005011

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0088.17المختلطة الكبرى بدر ثانويةاحيائيعبعوب حسين علي زهراء18882321427023007

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة520.0086.67للبنات اسماء اعداديةاحيائيشاكر رعد حميد عذراء18892421422011157

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0087.67للبنات اسماء اعداديةاحيائيحميدي كامل علي نوره18902421422011211

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنين ميسان اعداديةاحيائيحمزه غانم نبراس رضا18912521411011050

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة520.0086.67للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيقنبر محسن جعفر ليلى18922521422026132

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0087للبنات االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيزيد عبد كاظم ضياء زهراء18932521424013039

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0087.17(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهادي سلمان ستار فاطمه18942521424018050

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0090.5للبنين االبرار اعداديةاحيائيسلمان عباس خضير حيدر18952621411016046

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0090.17للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيعكموش خضير عامر ياسر18962621411022223

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0087للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيسالم راضي جبر سجى18972621422004077

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0087للبنات الفاطمية اعداديةاحيائيراهي هللا خير ظاهر بتول18982621422011008

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0087للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهاحيائيحسن شيال عماد حوراء18992621422014010

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0087.17للبنات النعمانية اعداديةاحيائيجوده الساده عبد حبيب زينب19002621422017084

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0086.83للبنات الدبوني ثانويةاحيائيعبد زيد هادي البنين ام19012621422027006

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة549.0091.5المختلطة االيمان ثانويةاحيائيمطير خيرهللا حسين حوراء19022221427004004

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0088للبنات الجهاد ثانويةاحيائيهاشم ضاحي أحمد زهراء19032221422019011

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0087.5للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيعلي عبد كاظم يقين19042221422039408

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0087.67للبنات التحرير ثانويةاحيائيناصر سليم عالء شهد19052221422061046

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0087.83للبنات االهلية المعارج ثانويةاحيائيساجت الرضا عبد قاسم نبا19062221424017246

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0088.33للبنات االهلية الغدير ثانويةاحيائيعطشان حصيل ستار بنين19072221424047017

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0087.5للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيحسين ناصر حسين زينب19082321422071064

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0087.5للبنات الدغارة اعداديةاحيائيراضي علي حسن حوراء19092421422027055

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0087.67للبنات الرملة ثانويةاحيائيكاظم صيهود صبار زينب19102521422006028

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0087.67(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيالحمزه عبد حسين باقر براء19112521422022138

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيرضا بكه هاشم العباس عبد19122621413001039

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنات القدس اعداديةاحيائيرشاد سلمان قحطان الهدى نور19132621422033182

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0087.67للبنات سمية ثانويةاحيائيمعيبد عزيز بشار زينب19142621422046032
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التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة549.0091.5للبنات تكتم السيدة ثانويةاحيائيسهيل حنكال حسين زهراء19152621422048017

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0089.33للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيموسى هادي محمد رقيه19162621424002060

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنين الشباب اعداديةاحيائيحسان شنين كاظم حسين19172221411031054

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0090.83للبنات االبتهال ثانويةاحيائياعوج الرضا عبد محسن زينب19182221422051020

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنين الحمزة اعداديةاحيائيعلي غالب علي مصعب19192421411005127

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنات اسماء اعداديةاحيائيكنكون كامل تكليف زهراء19202421422011087

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0091.67(ب) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهاشم عبد جعفر منى19212521424018242

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0091للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةاحيائيعناد هادي غازي سجاد19222621411027069

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيحمادي شدهان تعبان الحوراء زينب19232621422018106

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنات اليسر اعداديةاحيائيحاجم كاظم علي زينب19242621422038081

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0091للبنين الرياحي اعداديةاحيائيزاير الكاظم عبد محمد حيدر19252721411033054

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0091للبنات المدائن ثانويةاحيائيجاسم طالب حيدر اسراء19262721422047006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0060.33للبنات اجنادين اعداديةاحيائيهللا عبد عبيد سلمان ميساء19271021422038110

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0059للبنات حماة اعداديةاحيائيسعدون محمود شاكر سهاد19281121422025113

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0060.33للبنين الفاروق اعداديةاحيائيشابث عودة احمد محمد19291321411014041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0060.67للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيسلوم داود سلمان بثينه19301421422003016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0059.5للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةاحيائيحميد سبع محمد ايه19311421422029006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنات العقيلة اعداديةاحيائيهجير حسان عباس بنين19321521422001028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0057.5للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيهللا عبد نعيمه علي نور19331521422005134

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0057.83للبنين الفاروق ثانويةاحيائيمحمد جاسم حسين نوح19342121411062020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0056.83للبنين الجواهري اعداديةاحيائيمحسن غبين حسن سجاد19352421411013068

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0056.17للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيحمود العباس عبد احمد محمد19362621411011165

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة376.0062.67للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيظاهر سفيح رياض منتظر19372621411011221

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0062.5للبنين شعبه بن المغيرة اعداديةاحيائيمحمد اللطيف عبد بشير اللطيف عبد19381921411069021

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33للبنات الفرات ثانويةاحيائيخلف حمد سليمان ازهار19391921422011007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0058للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيغريب حلوف عدنان علي19402121411049084

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0055.83للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيحبيب شندوخ سعد سجى19412121422092053

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0055.67للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيمحمد غسان قحطان محمد1942162051015087

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0053.17للبنين سوادي غانم اعداديةتطبيقيمطر الصاحب عبد سعد كاظم1943162051068040

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33المختلطة سنجار ثانويةتطبيقيطاهر محمد جاسم علي1944232051189012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيالسادة عبد محمد جاسم مصطفى1945242051203174

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0053.5للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةتطبيقيحرب جاسم غانم صالح1946262051010033

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0054.67للبنين المسائية زبيدات ثانويةتطبيقيمحمد صادق قيس صادق19471121515010034
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0056للبنين الشماسية اعداديةتطبيقيجعفر ناطق حكمت مهند19481321511021098

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0053.5للبنات الحرية شمس ثانويةتطبيقيكليل حميد سعد فاطمه19491321522010023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنين زياد بن طارق اعداديةتطبيقيحسن علي عبد مشتاق مصطفى19501421511018100

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0054للبنين االصمعي اعداديةتطبيقيحسين شاكر محمد علي19511621511010086

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.5للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيعويد سلطان سلمان علي19521621511015086

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0055.5للبنين حارثة بن زيد اعداديةتطبيقيطهمور حسن ماضي حسين19531621511057048

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0055.5للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيساجت عباس حسين محمد19541621513021101

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0054للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيزنيهر علي حميد حسين19552221511011012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0054للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيعذيب بدر حسين محمد19562221515008137

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0054.33للبنين المحاويل اعداديةتطبيقيكاظم حمود علي الفقار ذو19572321511008020

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.5للبنين السجاد اعداديةتطبيقيصخيل حسن مهدي سيف19582321511027031

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83المختلطة الفجر اعداديةتطبيقيحمزه مظهر علي هاشم19592321517007011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0054.17للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيجليوي جاسم علي مريم19602321522038022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0053.67للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيالساده عبد شمخي محسن احمد19612421511015091

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0053.67للبنين التفوق اعداديةتطبيقيرشيد حاتم عماد امير19622421511042019

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0054.33للبنين الزبيدية اعداديةتطبيقيعليوي عيسى الكريم عبد حسين19632621511011007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0054.67للبنين الثورة اعداديةتطبيقيجاسم فالح حسام علي19642821511001107

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0054.17للبنين الرسول ثانويةتطبيقيعامر نعيم علي حيدر19652821511030011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0054.67المختلطة عريبي حبيب حسين الشهيد ثانويةتطبيقيعباس حميد جاسم كرار19662821517010029

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0061.67للبنين سعد شيخ اعداديةاحيائيلفته جبر حسن علي19672621411017058

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0062.5للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيخشم عويد حنين علي19682621415010132

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0057.83للبنات تبارك ثانويةاحيائيحنتوش جواد هادي نور19692621422007042

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0066للبنات النعمانية اعداديةاحيائيعباس نعمه صاحب ريام19702621422017057

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0061.67للبنات الكوت اعداديةاحيائيسدخان حسن فاضل زينب19712621422025098

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0060للبنات النور اعداديةاحيائيسيد حسن علي تبارك19722621422047017

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0056.67للبنات سعد شيخ ثانويةاحيائيجوده جمعه علي زهراء19732621422054013

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0054للبنات االهلية اوروك ثانويةاحيائيمسير رشيد حميد اساور19742621424015008

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0058.33للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيدرويش علي محمد عقيل فاطمة19751621522076047

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0058للبنات االهلة ثانويةتطبيقيبريس عزيز طالب بتول19761621522104008

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0058.67للبنين النقدي جعفر اعداديةتطبيقيحميد شرهان سالم حسين19772821511037021

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0072.5للبنات العربي الخليج ثانويةاحيائيعزيز الرحمن عبد ماجد مينا19781421422058037

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0060.67للبنين االمين طه اعداديةاحيائيعبد سالمة عصام حازم19792621411026008

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0056.67للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيكيطان سلمان علي عبد زهراء19802621422004054
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الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0061.83للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيمسير عبد نهاب زهراء19812621422004057

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0060.5للبنات االهلية الصويرة اعداديةاحيائيفرحان عطيه كامل شيرين19822621424012141

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0056.83للبنين االهلية الغراف ثانويةتطبيقيعاصي خليف مفتن ضياء1983222051364067

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0057.33للبنين الناصرية اعداديةتطبيقيريكان عوده صدام علي19842221511002039

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0057.17للبنين العمارة اعداديةتطبيقيصيهود حاتم جميل احمد19852821511005014

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33للبنات المشرح ثانويةتطبيقيعوده جمعه عباس امنه19862821522022001

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيضاحي وحيد رشيد حسين19872221517073022

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0055المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةتطبيقيحمود حمزه عبادي احمد19882521517006003

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنات البسملة اعداديةتطبيقيشفلح داخل قائد حوراء19892721522041014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0056.67للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيمحسن علي حسين العابدين زين19901221411027057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0056.83للبنين العرب شط اعداديةاحيائيمطلك دراو جاسم مصطفى19911321411035049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0053.17للبنات كمبش غيداء اعداديةاحيائييوسف محمد منذر اسراء19922121422098003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0057.5للبنين الفجر اعداديةاحيائيحسن عناد كاتب علي19932221411029081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0059.17المختلطة االكارم ثانويةاحيائيحسين دخان عباس حسين19942221417083006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0068.33للبنات الوقار ثانويةاحيائيعلي شذره نجاح زهراء19952221422025007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيلذيذ كامل صفاء زهراء19961421422057084

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنين المصطفى اعداديةاحيائيعون عبد جاسم اسماعيل سيف19972621411019036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0058.5للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيمحمد خضير حسين علي19981621515007199

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0057.67للبنين الثورة اعداديةتطبيقيجبر كاظم مهدي علي19992821511001127

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0050.5للبنين المصطفى نور اعداديةادبيكاظم خليف كريم حيدر2000262021015027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0051للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيعلي نعيم ظاهر احمد20011221215001002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0050.83للبنين المعري العالء ابي اعداديةادبيحسن عالوي اسماعيل علي20021321211012058

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة302.0050.33للبنات المسعودي ثانويةادبيهاشم كاظم عقيل ساره20032321222020021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0050.83المسائية المنار ثانويةادبينشينش شنيخر ظاهر زيد20042921215001023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0054.67للبنين الميثاق اعداديةاحيائيمخلف محمد خالد عالء20051921411006030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0057.83للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيطعمه سالم مهدي عامر20061921411099017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0056.83للبنات راوة ثانويةاحيائيعلي حسون االله عبد فاطمة20071921422009046

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0054.33للبنات العبور ثانويةاحيائيخلف عبيد رشيد ميساء20081921422086127

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنين المسائية المحمودية ثانويةتطبيقيباجي راضي رياض علي20091121515002039

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنات االخالص اعداديةتطبيقيخلف احمد شهاب رؤى20101121522046010

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنين بغداد اسد اعداديةتطبيقيحمود ابراهيم هاني علي20111421511040056

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0055للبنين المسائية المحاويل ثانويةتطبيقيالحسين عبد علي عامر محمد20122321515004037

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةتطبيقيجدح عارف عدنان انوار20132521527006005
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنبن المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيسلمان عباس الرحمن عبد احمد20142121415003021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0051.33للبنات االنامل ثانويةاحيائيعطية صالح احمد ايه20152121422091004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة380.0063.33للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيجاسم مسرهد صكبان هناء20162121422092104

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33للبنين االهلية المنثور الدر ثانويةتطبيقيالزهره عبد الواحد عبد نوري علي2017162051433022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33المختلطة الوالية نور ثانويةتطبيقيكاظم محسن فاضل زينب2018242052166001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنين سوادي غانم اعداديةتطبيقينعمه حسين علي سجاد20191621511056020

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0056للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيلفته هادي علي غدير20201621522051091

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.5للبنين االهلية الغراف ثانويةتطبيقيحمود الرضا عبد عجيل رياح20212221513035029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنين المسائية الفجر ثانويةتطبيقيفنفون حسين علي جعفر20222221515010002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0054.67المختلطة االنفال ثانويةتطبيقيعطيه حسين محمد زهراء20232321527030003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيطراد هجول هادي منصور20242421511015090

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0055للبنات الحوراء اعداديةتطبيقيمحمد مهدي محمد مها20252421522026048

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0055للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيعبود حسوني حمود شيماء20262421526001079

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0054.33للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقيمحمد الهادي عبد فالح محمد20272521513033047

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0054للبنين الزبيدية اعداديةتطبيقيوداعه طارش خليف حسن20282621511011004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17الخارجياتتطبيقيعلي اتويه محمد هاجر20292821528050067

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0058.5للبنين الحسين اعداديةاحيائيمحمد حسين مهدي عباس20302621411028076

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0059.83للبنات تبارك ثانويةاحيائيصالح جابر رشاد سحر20312621422007022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0061.83للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيخليف زويد فائز تبارك20322621422018041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0059للبنين المركزية االعداديةتطبيقيمحمد الجليل عبد توفيق الحسين فادي20331621511001191

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0058.5للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيعيسى جميل حبيب رزاق20342621411011063

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0055.83للبنات الحرية اعداديةتطبيقيموسى هاتف محمد رقيه20351221522026023

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيصادق محمد واثق مهند واثق20361621515007384

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0052.17للبنين االكرمين اعداديةادبيناصر الرضا عبد كامل مرتجى20371621211017059

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0052.5للبنين الرضي الشريف اعداديةادبييعقوب عباس الحسن عبد مصطفى20381621211047066

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0058.33المختلطة المجيد ثانويةاحيائيهللا عبد صدام الرحيم عبد فرقد20391821427010015

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0091.17للبنين الكوت اعداديةاحيائيجاسم محسن احسان مصطفى20402621411001190

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0058.83للبنات الزهور اعداديةاحيائيهيجل وحيد نجاح زينب20411421422016042

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0058للبنات االهلية االندلس ثانويةتطبيقيحافظ مزهر باسم آيات20421621524014003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0056للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيسلمان حسن عباس احمد20432221413023006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0056.5للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيعبيس خضير محمد حسين20442321411012040

 الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة467.0077.83للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيبطي أحمد جليل فاطمة20452221422017039

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة516.0086للبنين العقيدة شهيد اعداديةاحيائيالخضر عبد الزم الخضر عبد محمد20461621411039034
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الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة514.0085.67للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةاحيائيخشجوري كاظم محسن مريم20471621424052019

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة518.0086.33للبنات االستبرق ثانويةاحيائيمهدي محمد غالب بنين20482221422083041

والبتروكيميائية الكيميائية التقنيات قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة537.0089.5للبنين النظامية اإلعداديةاحيائيعلي الرزاق عبد زاهي علي20491421411019074

والبتروكيميائية الكيميائية التقنيات قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة531.0088.5للبنين المركزية االعداديةاحيائيراضي علي نعمه محمد20501621411001163

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0077للبنين الجمهورية اعداديةاحيائياالمير عبد محمد علي حسين20512221411003082

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة470.0078.33للبنين الصمود ثانويةاحيائيحيدر العيبي سعد منتظر20522221411010048

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة503.0083.83للبنين كربالء اعداديةاحيائيكبح مكي نجيب حسين20532221411034126

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة471.0078.5للبنات الشموخ اعداديةاحيائيحرجان دكيك صالح ابتسام20542221422028007

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0076.67للبنات النور اعداديةاحيائيكاظم حميد فالح سحر20552221422042210

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0077.33للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيسالم محمد قاسم علي20561621411029035

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة434.0072.33للبنين المركزية االعداديةاحيائيصاحي زغير حسن مصطفى20572221411004417

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة387.0064.5للبنين الجواهري اعداديةاحيائيدعيدع حميد ثامر حسنين20582421411013037

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة445.0074.17للبنين اإلعتدال اعداديةاحيائينعمة كوكز عماد الفقار ذو20592821411016013

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة400.0066.67للبنين اإلعتدال اعداديةاحيائيحسن فالح صالح علي20602821411016021

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة453.0075.5للبنات الطيبات ثانويةاحيائيصالح مشكور علي عذراء20612821422045032

قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة360.0060للبنين الزبير اعداديةتطبيقياحمد الوهاب عبد عقيل علي20621621511032141

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة548.0091.33للبنات الخالصة اعداديةاحيائيحاتم الياس محمد زهراء20631621422064074

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة548.0091.33للبنات النور ثانويةاحيائيمحمد هاشم ناظم زهراء20641621422086010

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة541.0090.17للبنات عشتار اعداديةاحيائيجيجان شيال حسن نور20652221422044105

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة541.0090.17للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيعالوي جبار عادل رقية20662221424045093

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة548.0091.33للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةاحيائيحمدان جاسم نصيف كرار20671621413078014

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة535.0089.17للبنات االهلية االجتهاد ثانويةاحيائيكريم سالم عباس رشا20681621424062029

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة547.0091.17للبنين االهلية المعارج ثانويةاحيائيمطير حسين علي مؤمل20692221413012130

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة531.0088.5للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيجبر الرحمن عبد خالد نبأ20702221422039354

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة540.0090للبنات الظفراالهلية ثانويةاحيائيمحمد كاظم نجاح حوراء20712221424003050

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة530.0088.33المختلطة الهيثم ابن ثانويةاحيائيعبدهللا عطيه حسين زهراء20722221427048006

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة537.0089.5المختلطة الهيثم ابن ثانويةاحيائيجابر فليح كاظم فاطمه20732221427048021

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة544.0090.67للبنات عمار ام ثانويةاحيائيديعم ريس محسن فاطمه20742821422027034

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة547.0091.17للبنات رملة اعداديةاحيائيرضا فيصل حسن سوزان20752221422015078

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة543.0090.5للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيعامر جلود حيدر زينب20762221422039202

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة546.0091للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيالحسين عبد الرضا عبد احمد نبأ20772221422039352

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة545.0090.83للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيعاشور خلف راضي نور20782221422039379

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة546.0091للبنات النور اعداديةاحيائيطارش مري هادي زهراء20792221422042165
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التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة545.0090.83للبنات الطيبات ثانويةاحيائيزناد خضير حمود اديان20802221422065002

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة544.0090.67للبنات السوق اعداديةاحيائيعباس غانم حسن اسراء20812221422077013

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة545.0090.83للبنات االهلية الرازي ثانويةاحيائيكزار شياع علي ساره20822221424001056

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة549.0091.5للبنات االهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيكريم ذياب فيصل زينب20832221424020075

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة543.0090.5للبنات االهلية السالم دار اكاديمية ثانويةاحيائيياسين حمد الصاحب عبد رقيه20842221424024013

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة548.0091.33للبنات االهلية بغداد ثانويةاحيائيخليوي جابر صبيح زهراء20852221424030041

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة545.0090.83للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيعبد محمد فاضل سجى20862221424067048

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة542.0090.33للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيسلطان حمود عادل زهراء20872221426001106

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة544.0090.67المختلطة المرفأ ثانويةاحيائيخضير محسن الرحيم عبد منى20882221427059026

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة547.0091.17للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيالزم النبي عبد رياض زهراء20892621424002068

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0059للبنات العرب شط اعداديةاحيائيعلي محمد جاسم مؤيد منار20901621422051131

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0062.33للبنين الجهاد ثانويةاحيائيمطلك مشالي جاسم احمد20912821411027002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0058.67للبنين الحسنين ثانويةاحيائيكاظم فيصل احمد مصطفى20922821411036012

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة339.0056.5للبنات البيان اعداديةاحيائيمحسن حنون محمد حنين20932821422028026

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0058.17للبنين المركزية االعداديةاحيائيعلي حسين قاسم سجاد20942221411004187

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0078للبنين الغدير ثانويةاحيائيرزج جمعة االمير عبد مجتبى20952221411006044

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0059للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائينايف عبيد جبار زينب20962221422008056

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0060.33للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيحسن مشكور كاظم تبارك20972221422041027

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0058للبنات النور اعداديةاحيائيذبيح مكطوف حامد زهراء20982221422042126

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة323.0053.83للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيعليوي رسن مهدي زينب20992221422029031

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0054.67للبنات االهلية الرازي ثانويةاحيائيمهلهل حسن سامي رنا21002221424001029

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0054.5للبنات االهلية االنوار ثانويةاحيائيراهي يعقوب ستار آية21012221424011003

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0056.67للبنات االهلية المعارج ثانويةاحيائيعلي بادي ستار مريم21022221424017223

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0054الخارجياتاحيائيعداي عزيز خالد سجى21032221428050306

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0055.33انقرة-تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاحيائيصبار شاكر محمود بان21043021427041015

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة301.0050.17للبنات الوركاء اعداديةاحيائيكاظم عكلة مرتضى غدير21052221422043112

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة313.0052.17للبنات السوق اعداديةاحيائيحسن فليح جعفر بنين21062221422077032

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0052.33للبنات السوق اعداديةاحيائيهاشم خلف حيدر زهراء21072221422077093

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0057.33للبنات العباسية اعداديةاحيائيحسن الرزاق عبد رياض هديه21081621422057057

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة361.0060.17للبنات االهلية الظهور عصر ثانويةاحيائيسالم عامر جواد فاطمة21091621424060038

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0058.83للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيقادر عاصي ناظم محمد21102021411001221

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0056.83للبنين العكيكة اعداديةاحيائيماجد جوالن طالب ايوب21112221411038018

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0059.83المختلطة التضامن ثانويةاحيائيحري كاظم صدام مصطفى21122221417001036
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الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0057.33للبنات الخنساء اعداديةاحيائيعلي عبد هللا عبد عادل زهراء21132221422004134

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0053.67للبنات السوق اعداديةاحيائيسالم جواد كاظم هدى21142221422077247

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0054.17للبنات االهلية الزهراء نور ثانويةاحيائيموسى ابراهيم خليل زهراء21152621424008019

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0068.5للبنين الكحالء ثانويةاحيائيلفته ابراهيم كامل مصطفى21162821411006016

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0052.33للبنات العدل ثانويةاحيائيفزع كشكول كاطع نوره21172821422032048

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0059.5للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيناصر كاظم حميد حسين21182221411003068

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0057.17للبنين البصرتين اعداديةاحيائيصحن مري ورد حسين21192221411027044

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة508.0084.67المختلطة االحرار ثانويةاحيائيعبد طهماز يحيى جهاد21202221417066004

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0059.67للبنين االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيارحيل محمد جاسم حسن21212221413006025

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0055.67للبنات الخنساء اعداديةاحيائيسعدون هللا جار علي منار21222221422004285

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0058.5للبنات الشطرة اعداديةاحيائيساجت عناد سلمان اسيا21232221422046009
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