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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0092للبنين المنصور اعداديةاحيائيشيت محمد زهير معن اوس11021411026055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة557.0092.83للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيعلوان خضير احمد مالك21321422039230

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة562.0093.67الخارجياتاحيائيثجيل ناهي إبراهيم مها31421428050361

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة577.0096.17للبنات بغداد اعداديةاحيائيجابر موسى عصام مريم41021422035100

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة470.0078.33للبنين العامرية اعداديةتطبيقيالكريم عبد خاشع علي احمد51021511020030

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة471.0078.5للبنين السالم ثانويةتطبيقيمحمد فليح رشيد القاسم ابو61021511030002

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة454.0075.67للبنات القرى ام اعداديةتطبيقيتوفيق حسن صالح حوراء71421522015020

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة579.0096.5للبنين المختار عمر ثانويةتطبيقيمحمد عطا هشام احمد81021511004004

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة500.0083.33للبنين الشروق اعداديةتطبيقيابراهيم خليل مازن الرحمن عبد91221511029041

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0092.5للبنات االنتصار اعداديةتطبيقيحسن تركي حسن حوراء101321522015010

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة532.0088.67للبنين المقدام إعداديةتطبيقياحمد حسين صفاء مصطفى111421511015114

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة565.0094.17المختلطة االهلية الجامعة الكلية اعداديةاحيائيكاظم عباس سمير ميار121421427003001

العلوم كلية/بغداد جامعة524.0087.33للبنات دجلة ثانويةاحيائيضامن زرزور احمد سجى131021422013042

العلوم كلية/بغداد جامعة526.0087.67للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيمهدي صالح وادي الدين عز141121411034057

العلوم كلية/بغداد جامعة520.0086.67للبنات األهلية البنوك ثانويةاحيائيعبيد زبون عباس آيه151321424002001

العلوم كلية/بغداد جامعة521.0086.83للبنات السجود ثانويةاحيائيصخي جباره ستار منار161421422001063

العلوم كلية/بغداد جامعة538.0089.67للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيبديم شوكه الزهره عبد تقى171421422057046

العلوم كلية/بغداد جامعة520.0086.67للبنات الرباب ثانويةاحيائيطويلع كاظم جواد فاطمه181521422012055

العلوم كلية/بغداد جامعة540.0090للبنات الكواكب ثانويةاحيائيعثمان كاظم جواد مينا191921422072053

العلوم كلية/بغداد جامعة544.0090.67للبنين الشطرة شهداء اعداديةاحيائيعوده عبد عالوي حسين202221411080021

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0089.5للبنات الفاو اعداديةاحيائيعمران عيال حافظ دالل212321422035040

العلوم كلية/بغداد جامعة529.0088.17للبنين االهلية الرحمن ثانويةاحيائيناجي كاظم جواد حسين222421413016001

العلوم كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنين اليقظة اعداديةتطبيقياحمد جمعه الزهره عبد مرتضى231421511027086

العلوم كلية/بغداد جامعة438.0073للبنين الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيمحمد محسن هادي عيسى242221511021019

العلوم كلية/بغداد جامعة450.0075للبنين السجاد اعداديةتطبيقينوري هللا عبد محمد علي252321511027041

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة496.0082.67للبنين المقدام إعداديةاحيائيابراهيم مجيد رشيد احمد261421411015007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة494.0082.33للبنات الكرامة اعداديةاحيائيداود سلمان كريم نور271421422044205

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة511.0085.17للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيملك لفته الكريم عبد عباس281521411007073

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة492.0082للبنين المصطفى اعداديةاحيائيابراهيم نعمة لطيف مرتضى291521411009093

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة509.0084.83المختلطة المرتضى اعداديةاحيائيكاظم عبيد خضير زبيده302321427013011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة519.0086.5للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةاحيائيخضير سالم علي منتظر312621411027168

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة445.0074.17للبنين العامرية اعداديةتطبيقيصالح سليم احمد يوسف321021511020289

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة497.0082.83للبنات العلمية العرب شط ثانويةاحيائيعباس محي ناصر فاطمه331121422003064
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للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة508.0084.67للبنات العقيدة ثانويةاحيائيعايد حسين راشد الهدى نور341121422015082

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة545.0090.83الخارجياتاحيائيبحر مهدي محمد ميالد351221428050212

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة496.0082.67للبنات الدجيل اعداديةاحيائياالمير عبد فاضل احمد براء361821422071016

القانون كلية/بغداد جامعة567.0094.5للبنات الحسين بنت رقية اعداديةادبيجاسم علي حسين فاطمه371221222007037

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة484.0080.67للبنين االهلية التميز ثانويةادبيالعزيز عبد مهدي حامد ياسر381021213015001

التمريض كلية/بغداد جامعة570.0095للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيعلي حسن الكريم عبد مريم391321422039216

التمريض كلية/بغداد جامعة584.0097.33للبنات االنفال ثانويةاحيائيحسن فرحان الستار عبد رنين401921422089065

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة493.0082.17للبنين العامرية اعداديةاحيائينافع نوري الوهاب عبد يوسف411021411020193

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة479.0079.83للبنين المثنى اعداديةاحيائيكاظم مهدي محمد اسامة421021411022015

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة479.0079.83للبنات االخالص اعداديةاحيائيموحان نايف نعيم زهراء431121422046052

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة479.0079.83للمتميزات الحريري ثانويةاحيائياللطيف عبد عادل علي دينا441321422039072

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة491.0081.83للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيدروش رشيد محمد انعام451821424007002

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة494.0082.33للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيخليل ناجي عالء بنين462321422072052

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة372.0062للبنين المسائية الغزالي ثانويةاحيائيعبد صاحب فارس زيد471021415002010

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة445.0074.17للبنات بغداد اعداديةاحيائيعلي حميد علي يقين481021422035125

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة450.0075للبنين الجوالن اعداديةاحيائيهللا عبد طالب سفيان محمد491121411036062

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة427.0071.17للبنات المستقبل اعداديةاحيائيحسين الهادي عبد وسام فاطمه501121422036032

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة385.0064.17للبنات الرحاب ثانويةاحيائيعلي حسين احمد فاتن511121422067024

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة371.0061.83للبنين العقاد اعداديةاحيائيصالح سعدي مهند علي521221411028103

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة387.0064.5للبنات الضحى ثانويةاحيائيخلف خضير فاضل مريم531221422038040

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة373.0062.17للبنين الفاروق اعداديةاحيائيرشيد حطاب احمد مجتبى541321411014040

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة382.0063.67للبنات العربي السيف اعداديةاحيائيعلي محجوب فهد ايه551321422035020

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة383.0063.83للبنات االهلية المعرفة اعداديةاحيائيمسلم موسى علي زينب561321424010018

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة407.0067.83للبنين النظامية اإلعداديةاحيائيهللا عبد فوزي قاسم ابراهيم571421411019003

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة365.0060.83للبنات الضفاف ثانويةاحيائيمرهج قاسم جميل اسراء581421422024003

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة378.0063للبنات االهلية العلم منارة ثانويةاحيائيجخيور الحسين عبد السالم عبد فاطمة591421424016023

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة390.0065للبنات المسرة ثانويةاحيائيكاظم عباس كريم حنان601521422002021

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة366.0061للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيالرحمن عبد كامل اشرف محمد611721415002316

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة392.0065.33للبنين الضلوعية اعداديةاحيائيعلوان العزيز عبد صالح سراج621821411005017

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة371.0061.83المختلطة الجامعة ثانويةاحيائيحسين اسماعيل مؤيد عال631821427020008

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة372.0062للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيسبتي حسين صدام غفران642121422008105

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة395.0065.83للبنين الفرزدق اعداديةاحيائيموسى طالب منشد مجتبى652321411039018

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة389.0064.83المختلطة التسامح ثانويةاحيائيعباس زغير عامر علي662321417051017
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الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة372.0062للبنين دجلة اعداديةاحيائيبيجان جيجان حمزة علي672621411020052

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة385.0064.17للبنين الدين شرف اعداديةاحيائيجاسم عبد مهدي مخلد682621411038077

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة389.0064.83المختلطة الفرسان ثانويةاحيائيعكل نصيف الحسين عبد انعام692621427008004

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة380.0063.33للبنات المسائية الروابي ثانويةاحيائيعباس رحيم ماجد رقيه702721426002010

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة373.0062.17للبنين الكندي اعداديةتطبيقيعلي كريم محمد ليث711021511019081

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة379.0063.17للبنات االهلية التفوق سما ثانويةتطبيقيكاظم فالح صباح الزهراء فاطمه721121524014015

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة387.0064.5للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيشندي قاسم علي زيد731221511007057

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة420.0070للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيجبار نجاح حسام كرار741321511017053

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة383.0063.83للبنين النهوض اعداديةتطبيقيحسن نعمان قاسم حسين751421511039032

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة392.0065.33للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيشالكه راضي صادق علي761421515002128

اللغات كلية/بغداد جامعة405.0067.5للبنين جواد مصطفى اعداديةادبيمهدي صالح محسن سامر771021211015030

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0066.5للبنين األدبية األهداف اعداديةادبيعبيد محمد عدي مصطفى781121211050061

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0077.33للبنات الزقورة ثانويةادبيعبد منصور عمار امنه791121222065001

اللغات كلية/بغداد جامعة443.0073.83للبنين الهيثم ابن ثانويةادبيعلوان عبيد سعد قتيبة801221211033023

اللغات كلية/بغداد جامعة427.0071.17للبنات الرباب اعداديةادبيموسى عارف المحسن عبد زهراء811221222041034

اللغات كلية/بغداد جامعة430.0071.67للبنين الفراهيدي اعداديةادبيحسين المنعم عبد حسين علي821321211015024

اللغات كلية/بغداد جامعة416.0069.33للبنين  عكاظ اعداديةادبيندى خماس قيصر مخلد831321211022125

اللغات كلية/بغداد جامعة393.0065.5للبنين السياب اعداديةادبيفاضل طارق زياد ابراهيم841321211028001

اللغات كلية/بغداد جامعة419.0069.83للبنات الرشيد ثانويةادبيابراهيم احمد اكرم لبنى851321222020029

اللغات كلية/بغداد جامعة401.0066.83للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد اعداديةادبيمسلم فرحان سلمان حسين861421211010020

اللغات كلية/بغداد جامعة412.0068.67للبنين البلديات اعداديةادبيمناحي حيال خليل حسين871421211034054

اللغات كلية/بغداد جامعة438.0073للبنات الضحى ثانويةادبيمحسن سلمان حسين رؤى881421222023015

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0075.33للبنات حديد زها المهندسة اعداديةادبيبريسم مونس جاسم البنين ام891521222013004

اللغات كلية/بغداد جامعة404.0067.33للبنين الكندي اعداديةادبيمنسي محسن رعد وقار902321211007061

اللغات كلية/بغداد جامعة420.0070للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيشمخي جبار ستار هبه912321222051040

اللغات كلية/بغداد جامعة393.0065.5للبنين حلب اعداديةادبيحمود فيحان جميل علي922621211013093

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0079اسطنبول-تركيا في العراقية المعرفة اكاديمية مدارسادبيجايان رحمه محمد يوسف933021217028004

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0081.67للبنين الداودي اعداديةاحيائيمحمد هاشم فارس ابراهيم941021411029001

اللغات كلية/بغداد جامعة498.0083للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيحيال جاسم شهيد زهراء952621424004071

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة527.0087.83للبنات االزدهار اعداديةادبيعطيه حمزه كريم بنين961221222009016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة420.0070للبنات دجلة ثانويةاحيائيفزع فيصل غزوان ايالف971021422013009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة420.0070للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةاحيائيمجيد حميد عدنان هللا عبد981121411015057

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة458.0076.33للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيطالع مناتي محمد حوراء991121422017051
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة429.0071.5للبنات الحرية اعداديةاحيائيرحيم محمد خضر احمد ديانا1001221422026071

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة438.0073للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاحيائيعلي هللا عبد مصطفى علي1011321411004037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة474.0079للبنات يافا اعداديةاحيائيزغير هاشم خلف فاطمه1021321422031133

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة429.0071.5للبنات الفردوس اعداديةاحيائيجبر جبار طالب غدير1031321422040156

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة428.0071.33للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيخلف عزيز كريم تبارك1041521422010028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة426.0071للبنين المنصور اعداديةتطبيقيتوفيق سعيد علي الرحمن عبد1051021511026055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة418.0069.67للبنات المسائية السماحة ثانويةتطبيقيعايد جياد ناصر شهد1061121526001034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة460.0076.67للبنات القرى ام اعداديةتطبيقيفرحان محمد عدي زهراء1071421522015031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة460.0076.67للبنات الزهور اعداديةاحيائيصالح سعدي مهند مريم1081221422024166

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة475.0079.17للبنين الناهض العراق اعداديةاحيائيكطوف حسن عبد حسن1091521411003013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة474.0079للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيكاظم قنبل علي سيف1101521411007064

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0085للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيحمد ابراهيم عباس عائشه1112121422013105

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة462.0077للبنين االهلية بغداد ثانويةاحيائيسعدون زغير سلمان علي1122221413025073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة459.0076.5للبنات عكاظ اعداديةاحيائيمحمد انور اكرم حنين1132721422018049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة459.0076.5للبنات عائشة اعداديةتطبيقيعباس فاضل حسين رقية114142052074011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0083.67الخارجياتادبيجري اسماعيل حقي مريم1151421228050972

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة491.0081.83للبنين النهروان اعداديةادبيمحمد حبيب لطيف حسين1161521211018028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة442.0073.67المختلطة النخيل ثانويةادبيحواس حماد عمر فارس1171921217015018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة503.0083.83للبنات االهلية المتفوقات ثانويةادبيعلي ابراهيم جليل شمس1181121224015005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0084.17للبنات الندى ثانويةادبيياسين مطر حيدر فدك1191421222069082

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة455.0075.83للبنات االسكندرية ثانويةادبيابراهيم فاضل رياض جيهان1202321222019005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة443.0073.83للبنات حماة اعداديةاحيائيجواد هللا عبد عامر رند1211121422025080

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة449.0074.83للبنات الحق سيف ثانويةاحيائيصالل عامر عذاب انفال1222721422012008

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة357.0059.5للبنات الحارثية ثانويةادبيحسين علي تحسين الرا1231021222030008

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة355.0059.17المختلطة خلدون ابن اعداديةادبيحميد فرحان شكر سجى1241021227011004

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة362.0060.33للبنات التقى اعداديةادبيالكريم عبد كاظم حازم مريم1251121222012086

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة354.0059للبنات االنوار اعداديهادبيرديف اسماعيل وليد فرح1261121222026048

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة358.0059.67للبنات الميسرة ثانويةادبيعداي فاضل حميد ندى1271121222064034

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة360.0060للبنات بسماية سما اعداديةادبيشريف علي جبار حوراء1281421222068008

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة358.0059.67للبنات الفكر اعداديةادبيهللا عبد حسين عالء رحاب1291521222016023

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة363.0060.5للبنات العقيدة ثانويةادبيعبد حسن حبيب رقيه1301121222015016

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة373.0062.17للبنات النصر اعداديةادبيازبين الحسين عبد راهي هدى1311221222031124

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة356.0059.33للبنات االنتصارات ثانويةادبيباهض نايف علي زهراء1322621222002028
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اآلداب كلية/بغداد جامعة384.0064للبنين المتنبي اعداديةادبيمحمود حردان نوري احمد1331021211027009

اآلداب كلية/بغداد جامعة515.0085.83للبنات الحضارة اعداديةادبيبخيت صالح ابراهيم نبا1341021222026028

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0076للبنات المسائية المثنى ثانويةادبيعباس حسن عامر عفراء1351021226001037

اآلداب كلية/بغداد جامعة388.0064.67للبنين الوركاء اعداديةادبيرشيد حميد الكاظم عبد هللا عبد1361121211026068

اآلداب كلية/بغداد جامعة384.0064للبنات رفيدة اعداديةادبيابراهيم المحسن عبد علي نادين1371121222041051

اآلداب كلية/بغداد جامعة399.0066.5للبنات بابل ثانويةادبيخالد محمد القادر عبد نور1381221222014032

اآلداب كلية/بغداد جامعة385.0064.17للبنين الصفا اعداديةادبيمراد احمد وليد هللا عبد1391321211027065

اآلداب كلية/بغداد جامعة383.0063.83للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيجاسم حميد كاظم مقتدى1401521211016115

اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0074.33للبنات عائشة اعداديةاحيائيداود كاظم كريم زينب1411421422010110

اآلداب كلية/بغداد جامعة506.0084.33للبنين اربيل ثانويةاحيائيرقيب محمد احمد العزيز عبد1423121411005018

اآلداب كلية/بغداد جامعة408.0068للبنات الكرخ اعداديةتطبيقيابراهيم حميد فاروق فاطمه143102052076016

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة455.0075.83للبنات الهدى اعدايةادبيغالي صالح حسن زهراء1441421222013017

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة555.0092.5للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةاحيائيعلي عبد عباس حسين رضا1452721411027057

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة379.0063.17للبنين جواد مصطفى اعداديةادبيعبد حسين سيف علي1461021211015052

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة375.0062.5الخارجيونادبيمهدي صالح محسن مصطفى1471021218001683

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة372.0062للبنين االدبية الرياحي الحر اعداديةادبيكاظم جواد علي مجتبى1481121211052111

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة380.0063.33المختلطة النخيل ثانويةادبيمحمد مزبان ابراهيم الرحمن عبد1491921217015010

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0076.17للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيلعيبي عداي ضياء ايه1501521422014026

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة365.0060.83للبنين الثوار ثانويةادبيمحمد رستم زهير علي1511121211012037

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة365.0060.83للبنين المسائية الجهاد اعداديةادبيعلي عبد سلمان عدنان المهيمن عبد1521121215001045

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة369.0061.5للبنين البلديات اعداديةادبيكميت خنجر سعدون حسن1531421211034044

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة433.0072.17للبنين بلد اعداديةاحيائيعلي مهدي صالح مهدي1541821411006161

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة418.0069.67للبنات الزيتونة اعداديةاحيائيشائع عايز شامل بنين1552121422003024

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة385.0064.17للبنين المشروع اعداديةادبيعباس كسار مرزة ياسر156232021010064

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة369.0061.5للبنين ابابيل اعداديةادبيعجر محمد جاسم كرار1571321211011069

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة360.0060للبنين النور شفق اعداديةادبيكاطع رحيم عوض ابراهيم1581421211044001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0062للبنات المسائية الرضي الشريف ثانويةادبيمكطوف محمد حسن حوراء1591421226002008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة366.0061للبنين المصطفى اعداديةادبيمحمد ذياب محمد ابراهيم1601521211009001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0061.83للبنين األهلية التراث ثانويةادبيعبد محمد حيدر حسنين1612421213001007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة392.0065.33للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيسلمان الرضا عبد كريم العابدين زين1621421411041043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة415.0069.17للبنات الحقالنية اعداديةاحيائيطعمه جويش رشاد اشجان1631921422042002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة414.0069للبنين االبرار اعداديةاحيائيجاسم رياض مرتضى سجاد1642221411070081

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة392.0065.33للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيغانم عزيز خضير اسماء1652721422020004
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االعالم كلية/بغداد جامعة437.0072.83للبنات العقيدة ثانويةادبيهدام وحيد مهدي زينب1661121222015025

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة360.0060المختلطة بصية ثانويةادبيجبر حمدان جميل غالب1672921217003010

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة428.0071.33للبنين جواد مصطفى اعداديةاحيائيكاظم الرضا عبد محمد هللا عبد1681021411015029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة395.0065.83للبنين البشير اعداديةاحيائينصيف كاظم حسن مجتبى1691421411033041

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة453.0075.5للبنات كوثى اعداديةاحيائيهادي كاظم سمير الهدى نور1702321422073180

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة411.0068.5انقرة-تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةتطبيقيابراهيم علي حيدر شمس1713021527041004

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة590.0098.33للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيعيسى علي حسين هدى1721521422014327

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة507.0084.5للبنين السياب اعداديةتطبيقيعبيد هاشم محمد اشرف1731321511028015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة482.0080.33للبنين السبطين اعداديةتطبيقيعبد رشيد حسن محمد1741221511022104

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة489.0081.5للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيراضي عيدان قاسم مؤمل1752821511002092

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0094للبنين االهلية (ع)الزهراء نور ثانويةاحيائيحسين ناصر علي حسن1761421413025005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة521.0086.83للبنين الخضراء اعداديةاحيائيفرحان شالل وليد العزيز عبد1771021411013077

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة523.8087.3للمتميزات المسرة ثانويةاحيائيجدوع هادي باسم غفران1781121422069041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة534.0089للبنين بابل ثانويةاحيائيدريب قحطان اياد محمد1792321411056128

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة457.0076.17للبنين راوه اعداديةتطبيقيمحمود حمادي فائق أمين1801921511022001

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة538.0089.67للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيشاطي حسن حسين تبارك1811121422008025

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة436.0072.67للبنات بغداد اعداديةتطبيقيعلي حسين علي سما1821021522035021

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة427.0071.17للبنين االندلس اعداديةتطبيقيشنيور هاشم قاسم كرار1832821511008069

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0082.83للبنات العلمية االمل اعداديةاحيائيعليوي صبيح خالد آيه184112042065007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة515.0085.83للبنين النور اعداديةاحيائيهللا جار جابر ستار سجاد1851221411023066

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة518.0086.33للبنات بغداد اعداديةاحيائيعباس ابراهيم انور زهراء1861321422001116

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة505.0084.17للبنات الفردوس اعداديةاحيائيجاسم الكريم عبد احمد ياقوته1871321422040243

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة510.0085للبنين اليقظة اعداديةاحيائيوشيع الحسين عبد رزاق هادي1881421411027147

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0083.5للبنين الوارثين اعداديةاحيائيمساعد موحان عدي مصطفى1891521411013105

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة539.0089.83للبنات االستقامة ثانويةاحيائيمحمد جاسم خالد فاطمة1901521422018114

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة508.0084.67للبنين الشامية اعداديةاحيائيحران راهي جواد عمران1912421411010091

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة427.0071.17للبنين العراقي التراث اعداديةتطبيقيطاهر جابر علوان مجتبى1921521511008057

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة456.0076للبنات الكبرى بدر ثانويةاحيائيسلوم جاري ابراهيم هللا هية1931421422037077

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة454.0075.67للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيجبار عباس حسين فاطمه1941421422065237

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0078.5للبنات العبور ثانويةاحيائيحمد شهاب طلب روضه1951921422086060

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة459.0076.5للبنين االهلية الغدير ثانويةاحيائيرميض االمير عبد قاسم محمد1962221413031048

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة452.0075.33للبنين العزيزية اعداديةاحيائيطرفة محمد حسين هيثم1972621411014190

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة411.0068.5للبنين الدين شرف اعداديةتطبيقيعبيد بيدر رضا حسن1982621511038007
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             القانون كلية/المستنصرية الجامعة542.0090.33للبنات االسكندرونة اعداديةادبيحطحوط شمسي الدين صالح عذراء1991421222032057

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة433.0072.17للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيعلي كاظم جواد رضا2001221215001038

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة444.0074للبنين صنعاء إعداديةادبيحميد خليل ابراهيم محمد2011421211024046

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0079للبنات المستقبل اعداديةادبيشرقي عبد ابراهيم تبارك2021121222036008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة455.0075.83للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيمحسر عيسى رحيم علي2031321211009044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة463.0077.17للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةادبيمحمد ابراهيم عماد أيهاب2041921211041010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة466.0077.67للبنين الكرمة اعداديةادبيحمادي جاسم حسن مثنى2051921211065036

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة407.0067.83للبنات الحضارة اعداديةاحيائينايف مطلك صالح سرى2061021422026044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة408.0068للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائيكامل عزيز رائد نبأ2071121422018067

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة409.0068.17للبنات األهلية الدورة ثانويةاحيائيعبود يسر عمار مينا2081121424002015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة395.0065.83للبنات العربي السيف اعداديةاحيائيمطلك صالح مهدي لبنى2091321422035101

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة403.0067.17للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيعارف اكرم محمد نورالهدى2101321422039265

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة396.0066للبنات القرى ام اعداديةاحيائيسالم سامي شوكت زهراء2111421422015053

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة397.0066.17للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيحسن محسن علي حيدر2121521411005044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة415.0069.17للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائياحمد اسماعيل اياد زهراء2131521422014110

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة414.0069للبنين اليرموك اعداديةاحيائيالنبي عبد عيدي علي عبد حيدر2141621411031019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة401.0066.83الفلوجة في للبنين المركزية االعداديةاحيائيحميد هوبي ثائر عثمان2151921411010029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة397.0066.17للبنات المسائية المواسم اعداديةاحيائيسعيد حسين كريم خديجه2162121426007073

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة406.0067.67للبنين االهلية المعارج ثانويةاحيائيكاطع راضي محسن سلطان2172221413012071

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة395.0065.83للبنين الحكيم اعداديةاحيائيمصحب عطيه ناهي علي2182321411035035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة396.0066للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيبالل جبر محسن هبة2192421426001342

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة399.0066.5للبنين المستنصرية اعداديةتطبيقيفاضل عارف علي بشار2201321511029030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة400.0066.67للبنين زياد بن طارق اعداديةتطبيقيحسون الكريم عبد خالد هللا عبد2211421511018053

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة391.0065.17للبنين زياد بن طارق اعداديةتطبيقيرضا جواد بسام مصطفى2221421511018095

التربية كلية/المستنصرية الجامعة427.0071.17للبنين االدبية الصحف اعداديةادبيخضير كزار رياض عيسى2231121211045105

التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0070.67للبنين الخير دجلة ثانويةادبيكرم جاسم باسم علي2241321211033023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة428.0071.33الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةادبيفحاط اسماعيل حقي شهد2251321222037007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة420.0070للبنين المسائية االنصار اعداديةادبيخشان راضي سعد صادق محمد2261421215006088

التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0080.33للبنات الزهراء نور ثانويةادبيهريش ياسر رسول هاجر2271421222066042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0076.67للبنات االستقامة ثانويةادبيبوري جامل فاضل فاطمة2281521222018060

التربية كلية/المستنصرية الجامعة454.0075.67للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةادبيمحمد جاسم مصطفى عبدالرحمن2291921211041021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة425.0070.83للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةادبيمشوط حمدي ساجد محمد2301921211041035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة456.0076للبنين المسائية القدوة ثانويةادبيحمد محمود شاكر محمد2311921215025111
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0070.67المختلطة النخيل ثانويةادبيمثور محمد عادل مصطفى2321921217015022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة442.0073.67للبنين الرضوانية اعداديةاحيائياسماعيل خليل خالد الرحمن عبد2331021411037026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة437.0072.83للبنات الشمائل ثانويةاحيائيمنشد مالك ياسين اسراء2341421422042009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0079.67للبنين الوارثين اعداديةاحيائيمحمد قاسم حسن سجاد2351521411013039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0078.17للبنين المرتضى اعداديةاحيائيعباس احمد هللا عبد عباس2362221411019104

التربية كلية/المستنصرية الجامعة448.0074.67للبنين الشامية اعداديةاحيائيمطر دلي انعيم امير2372421411010010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة444.0074للبنين االهلية النهرين ثانويةاحيائيناصر عبيد حسين يونس2382821413001010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة447.0074.5المختلطة الشروق ثانويةاحيائيخليل علوان حمادي انمار2393221427003002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة381.0063.5الخارجيونادبيحمزه الساده عبد الكريم عبد الدين نور2401221218001930

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة394.0065.67للبنين الفاروق اعداديةادبيهاني سلمان داود مهيمن2411321211014060

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة378.0063للبنات االسوار ثانويةادبيياسر الرضا عبد محمد براء2421321222007007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة435.0072.5للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيسيد عبد خالد حوراء2431421222046015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة380.0063.33للبنين الرافدين اعداديةادبيرسن حسين خضر الياس2441521211001006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة438.0073للبنات القناة اعداديةاحيائيالزم محمد رعد حوراء2451321422003021

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة375.0062.5للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيحسن جبار قتيبه حيدر2461121211009028

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة390.0065للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيكاطع العالي عبد عماد مؤمل2471121211009074

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة379.0063.17للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيشاوي مهاوي حمود محمد2481121211009077

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة376.0062.67الخارجياتادبيهادي كاظم محمود سكينه2491321228050302

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة412.0068.67للبنين الزهاوي اعداديةادبيعبدل داود والي سجاد2501521211015042

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة432.0072للبنين العبد ابن طرفة ثانويةادبيكريم جمال عمار احمد2512121211066004

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة370.0061.67للبنات الزهور ثانويةادبيعباس الرضا عبد يحيى مروه252212022113022

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة370.0061.67للبنين الوركاء اعداديةادبيحسن علي هادي عباس2531121211026056

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة436.0072.67للبنين االهلية الوالء عقد ثانويةاحيائيبعير محيسن االمير عبد منتظر2542521413035023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة405.0067.5للبنين ضاري الشيخ اعداديةادبيمصطفى محمود شاكر الرحمن عبد2551021211010016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة396.0066للبنين الرضوان اعداديةادبيدفار شياع حماد هللا عبد2561121211032019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة389.0064.83للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةادبيمحمد سليمان حامد حمادي2571921211041013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة397.0066.17للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةادبيمحمد سليمان حامد محمد2581921211041033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة415.0069.17للبنين الكرمة اعداديةادبيعبد خلف ماجد أحمد2591921211065008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة385.0064.17للبنين الوطن ثانويةادبيحسن مهدي حردان حيدر2602121211070011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة416.0069.33المختلطة الغزالي ثانويةادبيحمزه بطران مطلك امير2612321217014005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة400.0066.67للبنات النهار اعداديةاحيائيمحمود حسن اياد ماريا2621121422056069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة413.0068.83للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةاحيائيسبع جبار سبع نور2631421424005048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة404.0067.33للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيكاطع صبار ثامر مريم2641421426006119
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة405.0067.5للبنين (ع) علي االمام اعداديةاحيائيعلي فخري عباس علي2652321411002155

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة404.0067.33للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحيدر عبيد حيدر صفا2662321424006250

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة425.0070.83للبنين الشعلة اعداديةاحيائيالرضا عبد جليل حسين علي2672421411007035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة399.0066.5للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيصبر زيد عبد حميد فاطمه2682521424023077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة384.0064المختلطة اللواء حامل اعداديةتطبيقيراشد كاظم حمزه الغفار عبد269262051155012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة382.0063.67للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيعلي ابراهيم شعيب محمد2701021511013129

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة381.0063.5للبنين المعينية الثانويةتطبيقيحسين علي اسعد ياسر2711121511021037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة387.0064.5للبنين االهلية االمراء ثانويةتطبيقيصالح احمد حسام وائل2721321513008011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة387.0064.5للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةتطبيقيمحمد جاسم محمد علي2731521511011089

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة384.0064للبنين المسائية الفجر ثانويةتطبيقيرحم جبار حسن مؤمل2742221515010016

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0082.67للبنات الشمائل ثانويةادبيمحمد قاسم عدي ايه2751421222042008

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة362.0060.33للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيداخل جاسب علي زينب2761521222015046

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة425.0070.83للبنين المسائية النصر ثانويةادبيشحاذه احمد رعد عثمان2771021215005022

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة426.0071للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيناصر غازي خالد محمد2781121211009078

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة364.0060.67للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيغربيل حميد مجيد محمد279142021208149

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة357.0059.5للبنات الرافدين ثانويةادبيعباس محمد سعد رواسي2801321222019014

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة362.0060.33الخارجياتادبيصالح دحام ماجد سجى2811421228050482

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة359.0059.83للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيباكون كصيل خضير عالء2821521211005045

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة358.0059.67للبنين العراقي التراث اعداديةادبيسلمان خلف حسين حيدر2831521211008036

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة356.0059.33للبنين اتى هل اعداديةادبيمحمد عبو جاسم حيدر2842521211036027

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة376.0062.67للبنات العراق زهو اعداديةاحيائيعبيد حسن صالح زهراء2851321422009028

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة370.0061.67للبنين المحمدية االنوار اعداديةاحيائيفهد نعمه يوسف احمد2861921411071005

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة382.0063.67للبنين االهلية المعارج ثانويةاحيائيابراهيم فاضل حسن احمد2872221413012002

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة382.0063.67للبنين االهلية.ع.المجتبى الحسن ثانويةاحيائيمشكور محسن احمد حسن2882221413043003

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة407.0067.83للبنين (ع) علي االمام اعداديةاحيائينجم محمود عباس محمود2892321411002216

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة373.0062.17للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةاحيائيكريم خضير كريم حسن2902621411027035

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة389.0064.83للبنين االهلية النجاح سبل اعداديةاحيائيمشتت منصور مالك حسين2912621413010027

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة377.0062.83للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيعذار الرضا عبد علي ايه2921221522017011

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة373.0062.17للبنين الجمهورية إعداديةتطبيقيالحميد عبد جمال محمد علي2931421511014091

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة372.0062للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيجبار شيال إبراهيم أحمد2941521511017001

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة524.0087.33للبنات الفضيلة اعداديةتطبيقيحبيب ياسين عماد البنين ام2951621522038002

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة569.0094.83للبنين المركزية االعداديةاحيائيكطان حمدان كاظم كرار2961621411001118

العلوم كلية/البصرة جامعة514.0085.67للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيهيال عبدالقادر علي حسين2971621413022016
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العلوم كلية/البصرة جامعة506.0084.33للبنات المعالي اعداديةاحيائيظاهر الكريم عبد فاضل عال2981621422018022

العلوم كلية/البصرة جامعة531.0088.5للبنات االهلية الرسول آل ثانويةاحيائيسالم جاسم احمد زهراء2991621424002019

العلوم كلية/البصرة جامعة502.0083.67للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيحالوب كاظم جاسم رقية3001621424072082

العلوم كلية/البصرة جامعة502.0083.67للبنات النبوغ ثانويةاحيائيعجيرش جنام حسن فاطمه3012221422014037

العلوم كلية/البصرة جامعة497.0082.83للبنات النور اعداديةاحيائيلفته فليح جمعه ايات3022221422042026

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة444.0074للبنات الثريا ثانويةاحيائيطاهر عباس محمد خيرية3031621422097008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة432.0072للبنين الجهاد ثانويةاحيائيعزيز فنجان عقيل علي3042221411064031

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة441.0073.5للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيجينه زيد عبد عباس امير3052521411008032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة484.0080.67للبنين االهلية ادم ثانويةاحيائينجف حسن منتصر مجتبى3061621413004054

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة450.0075للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيسالم سامي عالء زهراء3071621424024048

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة417.0069.5للبنات االهلية اإلسكندرية ثانويةاحيائيالرزاق عبد يوسف اياد وفاء3081621424061057

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة411.0068.5للبنين تطوان اعداديةاحيائيكاظم كريم طالب علي3091121411017087

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة391.0065.17للمتميزات القاهرة ثانويةاحيائيعبود سهم مهدي هدى3101321422024132

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة399.0066.5للبنات الفداء اعداديةاحيائيجاسم خميس علي رقيه3111421422033042

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة395.0065.83للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمحمود االمام عبد عبير ابرار3121621422054004

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة399.0066.5للبنين كرمليس ثانويةاحيائيصليوه متى سالم نور3131721411069005

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة399.0066.5للبنات سروة ثانويةاحيائيحسين سعيد موفق االء3142021422050009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة391.0065.17للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةاحيائيابراهيم خليل حميد ايه3152121422090010

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة385.0064.17للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيمحمد حسين محمد علي3162221411012164

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة401.0066.83للبنين االهلية المعارف ثانويةاحيائيامين خضير رحيم امين3172221413047009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة388.0064.67للبنين المؤمل اعداديةاحيائيعبد شدهان عباس كرار3182321411046136

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة398.0066.33للبنين االهلية االرتقاء نور ثانويةاحيائيعمران عبد محمد هللا عبد3192321413012037

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة409.0068.17للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيمحمد سلمان كاظم بتول3202321422002017

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة409.0068.17للبنات الطليعة اعداديةاحيائيمزعل حسين حيدر زهراء3212321422013207

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة407.0067.83للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد سعدون فؤاد سجاد3222521413013137

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة386.0064.33للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيحلو نغماش حسين رياض3232621411011072

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة507.0084.5للبنات اليمامة اعداديةاحيائيسعيد جاسم حايد انتظار3242821422013007

الزراعة كلية/البصرة جامعة360.0060للبنين زياد بن طارق اعداديةاحيائيسراي احمد محمد عيسى3251421411018061

الزراعة كلية/البصرة جامعة376.0062.67للبنين الفرزدق اعداديةتطبيقيالواحد عبد غالب سمير غالب3261621511027047

الزراعة كلية/البصرة جامعة393.0065.5للبنين الحمد اعداديةتطبيقيهللا عبد احمد هيثم هللا عبد3271621511051063

الزراعة كلية/البصرة جامعة370.0061.67للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيياسين حميد احمد هللا عبد3281621515002107

الزراعة كلية/البصرة جامعة387.0064.5للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيالواحد عبد احمد عيسى زينب3291621522051064

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة428.0071.33للبنين االهلية الضاد ثانويةادبيزبون عطية ادريس يوسف3301621213105007
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0082للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيحمود الحسين عبد علي احمد3311621215002007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة383.0063.83للبنات العروبة اعداديةاحيائيكاظم قاسم ناظم هبة332162042237018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة380.0063.33للبنين اليقظة اعداديةاحيائيابراهيم نعمه علي حسين3331421411027030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة380.0063.33للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةاحيائيعلي الحسن عبد كاظم حسين3341621411019008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة408.0068للبنات العباسية اعداديةاحيائيزعيبل الهيل أبو ثائر نور3351621422057050

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0061.33للبنات القبطية ماريا ثانويةاحيائيعبيد محمد عادل غفران3361621422082023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0061.33للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيجري الرزاق عبد قيس ساره3371621424010052

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة377.0062.83للبنات االهلية الزاهرة االنوار ثانويةاحيائيموسى هاشم مصطفى زهراء3381621424015003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0061.67للبنين االخاء اعداديةاحيائيفهد حمود حسن فهد3392221411035123

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة493.0082.17للبنات االستبرق ثانويةاحيائيغالب محمد جاسم فواطم3402221422083225

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0061.83(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيالساده عبد جواد عامر فاطمه3412521422004601

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0062.67للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيشجر ناحي كمال موسى3422621411022218

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة431.0071.83للبنين المركزية االعداديةتطبيقيصالح المهدي عبد احمد زيد3431621511001100

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0061.33للبنين (ع) الصادق االمام اعداديةادبيداود ابراهيم كريم يوسف3441321211002106

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة360.0060للبنات األهلية بغداد ثانويةادبيموسى غسان علي سما3451321224013002

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة362.0060.33للبنين االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيعبدالرزاق سعدي وقاص سعد3461621413015005

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة362.0060.33للبنين السالم اعداديةاحيائيعيال مليك ابراهيم حسين3472221411015028

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة362.0060.33للبنين النجاح اعداديةاحيائيصعيب شاكر حمود علي3482221411057096

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة412.0068.67للبنين االهلية الطيف ثانويةتطبيقيظاهر الكريم عبد فاضل احمد3491621513096002

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة384.0064للبنات القنوت ثانويةادبيحسن ديوان حيدر مريم3501621222033024

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0065.5للبنات دجلة اعداديةادبيسعيد الزهره عبد ميثم منار3511621222067043

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة427.0071.17للبنين الغراف شهداء اعداديةاحيائيجبر علي عبد جالل حسن3522221411079015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة400.0066.67للبنين االهلية بغداد ثانويةاحيائيعلوان محمد عوده حسين3532221413025030

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة424.0070.67للبنات النور اعداديةاحيائيداود العيوس عيسى نبأ3542221422042276

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة417.0069.5للبنات االهلية الحكمة ثانويةاحيائيمزبان زياد ياسر ضحى3552221424012125

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة399.0066.5للبنات االهلية االهوار ثانويةاحيائيجراب علي حسين االء3562221424043008

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة389.0064.83للبنين الشامية اعداديةاحيائيمطر دلي حسين علي3572421411010080

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة419.0069.83للبنين السجاد اعداديةاحيائيجليب كريم داخل رسول3582421411047112

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة436.0072.67للبنين محفوظ حسين اعداديةاحيائيحسين عبود جبار مصطفى3592721411038117

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة415.0069.17للبنين الصدوق الشيخ اعداديةتطبيقيمحسن خليفه جواد يوسف3601621511004101

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة454.0075.67للبنات الطيبة الشجرة ثانويةتطبيقيحسين علي الكريم عبد فاطمه3611621522075019

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة430.0071.67الخارجياتتطبيقيشمخي علي زامل غدير3622821528050048

االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة461.0076.83المختلطة طالب ابي ثانويةادبيجحيل تركي سعد حسين3632921217002010
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االنكليزية اللغة قسم/القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة561.0093.5للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةاحيائيعبدالباقي مجتبى عبدالباقي هاشم3641621413052025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة463.0077.17للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةاحيائيلطيف يونس حسين مصطفى3651621413052023

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة454.0075.67للبنات صيفي بن اكثم اعداديةاحيائيكحيط صدام غانم شذى3661621422004044

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة447.0074.5للبنات الكرار ثانويةاحيائيعبيد مهدي رعد ساره3671621422088015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة467.0077.83للبنات األهلية الودق زينة ثانويةاحيائيعلي حسين فاضل بثينة3681621424023003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة453.0075.5للبنين العكيكة اعداديةاحيائيعادم عزيز هللا عبد علي3692221411038095

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة444.0074للبنات الميقات  اعداديةتطبيقيشرهان شلش كريم نوران3701621522029046

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة395.0065.83للبنين العباس اعداديةادبيجاسم العالي عبد حيدر محمد3711621211046033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة3474.0079 الخارجيونادبيكريم عزيز فؤاد محمد3721621218003662

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة419.0069.83للبنات الهارثة اعداديةادبيهاشم شهيد منتظر الهدى نور3731621222021056

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة426.0071للبنات االبتسامة اعداديةادبيمناتي زيارة موسى رقية3741621222076026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة417.0069.5للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةاحيائيمهدي االله عبد سامي غدير3751621424019027

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0088.17للبنين الرضوان اعداديةادبيهادي الزهرة عبد ابراهيم المرتضى علي3761621211043049

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0086.17للبنات اليمامة اعداديةادبيمنصور الحسين عبد جهاد شفيقه3771621222012022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة369.0061.5للبنات النبأ ثانويةادبيجبر عودة علي بتول3781621222040004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة370.0061.67للبنات الزاهر العهد اعداديةادبيسالم جاسم زكي خديجه3791621222069019

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة380.0063.33للبنات الكبرى فاطمة ثانويةادبيحسن الساده عبد الحسين عبد ايمان3801621222090009

اآلداب كلية/البصرة جامعة358.0059.67للبنين الحسين االمام اعداديةادبيوادي خفي سعود حسن381162021021004

اآلداب كلية/البصرة جامعة373.0062.17للبنين الصمود ثانويةادبيمالك اسماعيل طالب علي3821621211079016

اآلداب كلية/البصرة جامعة490.0081.67للبنات (ع) علي بنت زينب اعداديةادبيكاظم طالب احسان البنين ام3831621222013003

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0076.67للبنات العقيدة ثانويةادبيمحمد شاكر محمود جمانه3841621222055015

اآلداب كلية/البصرة جامعة408.0068للبنات المعقل اعداديةاحيائيالحكيم عبد علي حسنين بتول3851621422014010

اآلداب كلية/البصرة جامعة387.0064.5للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيمرزوك الحسين عبد عالء زينب3861621424008020

اآلداب كلية/البصرة جامعة496.0082.67للبنين الرسول اعداديةتطبيقيحسن مصطفى سعد علي3871621511052048

اآلداب كلية/البصرة جامعة469.0078.17للبنات غزة اعداديةتطبيقييوسف أحمد ماجد طيبه3881621522034037

البحار علوم كلية/البصرة جامعة368.0061.33للبنين زيدون ابن اعداديةاحيائيحسن عبد عبود زياره عباس3892821411021026

البحار علوم كلية/البصرة جامعة384.0064اسطنبول-تركيا في العراقية المعرفة اكاديمية مدارساحيائيمحمود هادي فاضل مصطفى3903021417028014

الصيدلة كلية/الموصل جامعة593.0098.83للبنات الزهور اعداديةاحيائيشريف محمود اديب امنه3911721422057024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة505.0084.17للبنات دجلة ثانويةاحيائيهللا مال حسن عماد نور3923321422001009

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة423.0070.5للبنين بحركة ثانويةتطبيقيهللا عبد فتحي زياد مصطفى3933121511010018

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة545.0090.83للبنين الشيوخ سوق اعداديةتطبيقيعواد علي محمد رضا3942221511033028

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة545.0090.83للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقييعقوب مزيد بدر مدحت3952721511026131

العلوم كلية/الموصل جامعة512.0085.33للبنات الرسالة اعداديةاحيائيهزاع مجول فتحي عجبه3961721422049130
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العلوم كلية/الموصل جامعة537.0089.5للبنات االهلية الشرقية دار ثانويةاحيائيمحمد عادل محمد ليث نور3971721424010031

العلوم كلية/الموصل جامعة379.0063.17للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيحسن متعب سالم الحسن ابو3981021511017003

العلوم كلية/الموصل جامعة372.0062للبنين هيت اعداديةتطبيقيناصر لطفي عصام علي3991921511025054

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة403.0067.17المختلطة البيطار ابن ثانويةاحيائيرشيد احمد حامد همام4001121417007017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة398.0066.33للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائيعلي حميد محفوظ احمد4011721411020008

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة403.0067.17للبنات قرطبة اعداديةاحيائيالسالم عبد مظفر رضوان نبأ4021721422002264

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة424.0070.67للبنات القادسية ثانويةاحيائيحسن نذير سمار سهر4031721422066034

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة383.0063.83للبنات بازوايا ثانويةاحيائيصالح مالك عقيل فاطمه4041721422070029

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة424.0070.67للبنات االهلية الشرقية دار ثانويةاحيائيمحمد عادل محمد ليث آمنة4051721424010001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة393.0065.5للبنين االزور بن ضرار اعداديةاحيائيمحمود ابراهيم ناصر حسين4062121411072014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة386.0064.33المختلطة هزار الشهيد اعداديةاحيائيمحمد صالح مهدي محمود4072121417067037

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة396.0066للبنين االمين طه اعداديةاحيائيضاري حاجم صالح نجاح4082621411026081

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة365.0060.83للبنات االهلية الجواهري ثانويةتطبيقيربيع حسن فالح غفران4091621524024032

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة427.0071.17للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيشهاب سعيد محمد عصام يوسف4101721511023060

البيئة تقانات قسم/وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة411.0068.5للبنات تلكيف ثانويةاحيائيبكر خلف تركي استبرق4111721422025007

البيئة علوم قسم/وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة390.0065للبنات الوثبة اعداديةاحيائيخميس عبود سالم دانيه412192042194034

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة388.0064.67للبنين العربيه الصالحيه ثانويةادبيهللا عبد خلف شاكر زكي4131721211014015

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة366.0061للبنين الرومية ابن اعداديةتطبيقيعلي كريم سعد حسين414212051037009

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة416.0069.33للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيمجيد حميد هللا عبد بكر ابو4151121411025007

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة509.0084.83للبنين الحكمة اعداديةاحيائيمحمد خليل الكريم عبد احسان4161721411009004

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة409.0068.17للبنين االسالم فتى ثانويةاحيائييوسف عباس علي كرار4172721411024007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة417.0069.5للبنين الكندي ثانويةادبينجم ماجد بشير بكر4181121211039003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة378.0063للبنين ضرار الشهيد ثانويةادبيسنجار عزيز غزوان رشيد4191721211004005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة379.0063.17للبنات مؤتة اعداديةادبيمحمد ابراهيم عامر آمنة4201721222068005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة362.0060.33ىالمختلطة باهلل المهتدي ثانويةادبيقاسم حسين زهير محمد4212121217021010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة363.0060.5للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيخليل اسماعيل حامد حسن4221721411057005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة399.0066.5للبنات الرشيدية اعداديةاحيائيسلمان شاهين عامر مريم4231721422022137

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0061.83للبنات المعرفة ثانويةاحيائياحمد العظيم عبد نزار اسيل4241721422065004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0060.67للبنات العباسية اعداديةتطبيقيآسماعيل آسحق محمد تبارك425162052233005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0072.33للبنين االمين اعداديةتطبيقيصعب طراك خميس طالل4263121511003036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة429.0071.5للبنات االصمعي اعداديةتطبيقيحسين فدو حسن بلقيس427172052289007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة469.0078.17للبنات الطالئع اعداديةتطبيقييونس هللا وعد محمد ساره4281721522061043

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة419.0069.83للنازحين المختلطة فايدة ثانويةتطبيقيذنون سالم حازم هللا عبد4293321517001012
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة411.0068.5للبنات مؤتة اعداديةاحيائيصالل مرعي فارس وفاء4301721422068100

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة412.0068.67للبنين ميسان اعداديةاحيائيرضيوي مهدي ستار مصطفى4312521411011142

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة355.0059.17للبنين طوز اعداديةاحيائيعباس عريان اكبر علي4321821411033033

االثار كلية/الموصل جامعة371.0061.83للبنات االهلية الكافي ثانويةاحيائيحيال هللا عبد عامر فاطمه4331621424037007

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة378.0063للبنات قرطبة اعداديةاحيائيسليمان رمضان محمد مارية4341721422002234

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة490.0081.67للبنين االسراء اعداديةتطبيقيصايل هللا عبد حميد بهجت4351021511011012

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة499.0083.17للبنين السالم ثانويةتطبيقيمحمد فليح رشيد الفضل ابو4361021511030001

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة469.0078.17للبنين االنصار اعداديةتطبيقيشويع حميد احمد مجتبى4371321511003062

والسيطرة الحاسوب هندسة/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة558.0093زيونة-  بغداد كلية ثانويةاحيائياحمد حسين صفاء حسين4381421411008030

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة511.0085.17للبنين الثورة اعداديةاحيائيداود حنون مقداد جعفر4392821411001020

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة503.0083.83للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيمحمد عبدالوهاب سعد عبدالوهاب4401621413022026

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة473.0078.83للبنين المسائية الصديق اعداديةتطبيقيالوهاب عبد هاشم مصطفى موسى4411421515001154

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة478.0079.67للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيعبدالحسين طعيمه كريم حسين4422221411021058

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة472.0078.67للبنين زياد بن طارق اعداديةاحيائينعيمة حميد باقر قدوس4431421411018063

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة472.0078.67للبنين الفرقان اعداديةاحيائيشاكر احمد الدين ضياء الرحمن عبد4441421411050038

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة477.0079.5للبنات المسائية النرجس ثانويةاحيائيرشيد النبي عبد فؤاد ريام4452121426006009

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة460.0076.67للبنين مندلي اعداديةاحيائيهادي ابراهيم عادل محمد4462121411033083

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة450.0075الخارجيونتطبيقيموسى زيد عبد فؤاد علي4472421518001156

الضوئية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة550.0091.67للبنات الرسالة اعداديةاحيائيكريم علي محمد جاسم رقيه4481021422033057

المدنية الهندسة قسم/التكنولوجية الجامعة514.0085.67للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيالحسن عبد عدنان غسان ليث4491421511047053

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة506.0084.33للبنين االهلية االرتقاء نور ثانويةاحيائيمضحي مجيد حامد امجد4502321413012006

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة486.0081للبنين ثابت بن حسان اعداديةاحيائيعلي هاشم سعدون علي4512821411010022

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة470.0078.33للبنين زياد بن طارق اعداديةتطبيقيشهاب علي عبد مرتضى معتز4521421511018101

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة479.0079.83للبنات السما اعداديةاحيائيصالح حسين علي مريم4532721422045136

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة476.0079.33للبنات الصادقات ثانويةاحيائيورور محمد غانم رجاء4542121422096009

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة491.0081.83للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيهاشم هادي حمزه عذراء4552321422072209

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة502.0083.67للبنين ميسان اعداديةاحيائيجبار يحيى وليد مصطفى4562521411011167

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة492.0082للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاحيائيعلوان مهدي سمهر مريم4571121424015023

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة507.0084.5للبنات االهلية الصفوة ثانويةاحيائيمحسن كريم ليث زينه4581421424004020

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة489.0081.5للبنين التراث ثانويةاحيائيجاسم محمد فارس سيف4592321411050018

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة467.0077.83للبنين سيناء اعداديةتطبيقيصالح عبد الرزاق عبد سجاد4601321511018011

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة431.0071.83للبنين الفراهيدي اعداديةتطبيقيابراهيم الغني عبد احمد حيدر4611321511015021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة470.0078.33للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحبيب فالح علي حسين4621621511001072
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واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة560.0093.33للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيعطيه اكريم يوسف فاطمه4632721422003178

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة513.0085.5للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيجعفر موسى جابر محمد سجاد4642521413030040

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة558.0093للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةاحيائيرضا محمد االمير عبد محمد منتظر4652521411009333

العلوم كلية/الكوفة جامعة515.0085.83للبنات المناذرة اعداديةاحيائيداود هللا عبد عباس ضي4662321422003103

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0083.67للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيعبد حسن ظاهر مؤمل4672521411001380

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0085.5للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيعبد عليوي فارس منتظر4682521411012315

العلوم كلية/الكوفة جامعة507.0084.5للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي جواد يحيى ميثم4692521413031712

العلوم كلية/الكوفة جامعة463.0077.17للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيحمزه عيدان حيدر العابدين زين470252051008057

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة454.0075.67للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيخضير حسين عقيل تبارك4712521424014058

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة453.0075.5للبنين الوائلي احمد اعداديةتطبيقيجعفر الحسين عبد رياض عون4721621511045065

القانون كلية/الكوفة جامعة487.0081.17للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيعلوان شرعان محمد بندر4732521211021049

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة376.0062.67للبنين اتى هل اعداديةادبينعمه عبيس ماجد هللا عبد4742521211036039

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة534.0089للبنين الحلة اعداديةاحيائيعبود ذياب فاضل عباس4752321411020162

الزراعة كلية/الكوفة جامعة379.0063.17للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيهادي مهدي صالح مصطفى4762521413030104

الزراعة كلية/الكوفة جامعة367.0061.17للبنات الحرية شمس اعداديةاحيائيخطار حسين حيدر زينب4772521422030063

الزراعة كلية/الكوفة جامعة371.0061.83(ب) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحمزه جاسم محمد فاطمه4782521422040246

الزراعة كلية/الكوفة جامعة378.0063للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيمزعل سلمان جاسب حنين4792521424022034

الزراعة كلية/الكوفة جامعة383.0063.83للبنات االهلية النجف در ثانويةاحيائيفرج جاسم محمد منار4802521424031016

اللغات كلية/الكوفة جامعة419.0069.83للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةادبيعلي حسين علي باقر محمد4812521211004058

اللغات كلية/الكوفة جامعة374.0062.33للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيحسين االمير عبد رياض محمد4822521215002071

اللغات كلية/الكوفة جامعة360.0060للبنين المدى اعداديةادبيطارش طعمه طالب احمد4832721211013003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة410.0068.33للبنين البشير اعداديةادبيكركور الهيل ابو سعد محمد4841421211033089

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة426.0071للبنين المحفوظ اللوح اعداديةادبيمشعل حمدان راشد سالم4852521211028009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة419.0069.83للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسين هواس جابر كرار4862521413013230

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة424.0070.67للبنين االهلية السالم رواد ثانويةاحيائيكندوح الواحد عبد اياد حسن4872521413026004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة409.0068.17للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيغالي جبر ناصر زهراء4882521422035119

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة377.0062.83للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيحميد ماجد صادق محمد4892521515002131

التربية كلية/الكوفة جامعة457.0076.17للبنين ميسان اعداديةاحيائيداخل العظيم عبد ظافر العابدين زين4902521411011059

التربية كلية/الكوفة جامعة469.0078.17للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجري كاظم وليد امير4912521413031082

التربية كلية/الكوفة جامعة467.0077.83للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحصيني فرحان حسن محمد4922521413031523

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الكوفة جامعة491.0081.83للبنات البالغة نهج ثانويةادبيمزهر حسن رزاق جنان4932421222032011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة354.0059للبنات الوركاء ثانويةادبيمحمد خليل صباح طيبه4942321222004015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة449.0074.83للبنات الفرزدق اعداديةادبيكاظم حبيب ماجد سجى4952521222012031
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة356.0059.33للبنات االكرمين ثانويةادبيعبد كامل صالح نوال4962521222019030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة354.0059للبنات الزهراء اعداديةادبيشمخي رشيد احمد براق4972521222029010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة417.0069.5الخارجياتادبيعبدالكاظم حمزه موحان مروه4982521228050448

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة433.0072.17للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيراضي عبيد كريم رتاج4992321422067035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة426.0071(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيكاظم صليبي راضي قاطمه5002521422004666

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة436.0072.67للبنات صنعاء اعداديةاحيائيهويدي جبار عادل خديجه5012521422014024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة479.0079.83(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحسين جودي احمد زهراء5022521422022398

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة440.0073.33للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعلي حميد عماد عال5032521424014232

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0074للبنات عكاظ اعداديةاحيائيعلوان عيسى احمد حوراء5042721422018053

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة363.0060.5للبنات المؤمنات اعداديةتطبيقيبدوي جابر علي رباب505222052138015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة354.0059للبنات المسيب اعداديةتطبيقيحميد علي حسام فاطمه506232052117035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة374.0062.33للبنات البينة اعداديةتطبيقيسعدون كاظم علي اية5071621522093005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة367.0061.17الخارجياتتطبيقيعبود اهليل عبود اديان5082521528050005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة356.0059.33للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةادبيسعيد الزهره عبد علي الحسن أبو5092521213013001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة369.0061.5للبنين الدغارة اعداديةادبيعطية عبد فياض كرار5102421211003039

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة414.0069للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيعبد كاظم سالم حمزه5112521211021099

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة476.0079.33للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيمحيسن حمادي طالب محمد5122521211021263

االثار كلية/الكوفة جامعة377.0062.83للبنات الالذقية اعداديةاحيائيسعدون الستار عبد محمد زهراء5132521422003254

االثار كلية/الكوفة جامعة380.0063.33(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهالل سرحان حازم أيات5142521424004017

االثار كلية/الكوفة جامعة384.0064(أ) للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعباس محمد علي طيبه5152521424004706

الفقه كلية/الكوفة جامعة365.0060.83للبنين االهلية المنار اعداديةتطبيقيمطلب جليل فاضل عباس516252051022006

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة444.0074للبنين االخضر البساط ثانويةاحيائيضاحي عبيد مهدي أمير5172721411045002

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة461.0076.83للبنات األخيلية ليلى اعداديةتطبيقيرحمان عداي فارس يقين5181621522036091

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة504.8084.13للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيحسين عيسى فالح زينب5191121426001106

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة496.0082.67للبنين الشيوخ سوق اعداديةاحيائيامريهج فارس ماجد مصطفى5202221411033343

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة584.0097.33للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيعبد هللا عبد احمد محمد5211821411077061

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة557.0092.83للبنات الزهور ثانويةاحيائيحمد حميد حازم براء5221821422096005

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة410.0068.33للبنين بيجي اعداديةتطبيقيدردوح رحيل محمد خالد5231821511007016

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة393.0065.5للبنين بيجي اعداديةتطبيقيجبر ندا نجم عقيل5241821511007031

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة412.0068.67للبنين المغيرة اعداديةتطبيقياحمد فهد ربيع الرحمن عبد5251821511074009

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة393.0065.5للبنين خيبر بطل إعداديةتطبيقياحمد حميد سالم علي5261421511009051

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة399.0066.5للبنين االولى سامراء ثانويةتطبيقيحسين محمد لطيف قتيبه5271821511029045

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة409.0068.17للبنين المسائية الراية ثانويةتطبيقيالوس شحاذة جبار طه5281921515006026
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الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة400.0066.67للبنين الناصرية اعداديةتطبيقيمكطوف جابر طاهر احمد5292221511002007

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة391.0065.17للبنين المجد ثانويةتطبيقيعبيد سعدون حسين سجاد5302321511065017

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة474.0079للبنات اسماء اعداديةاحيائياحمد عايد عمار رشا5311821422077069

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة409.0068.17للبنين النموذجية النصر ثانويةتطبيقيمحمد علي عبد حسين علي5323121511008038

العلوم كلية/تكريت جامعة517.0086.17المختلطة المجيد ثانويةاحيائيمحمد فرج يوسف احمد5331821417010001

العلوم كلية/تكريت جامعة394.0065.67للبنات سيوان ثانويةتطبيقيمجيد حميد رافع الضحى شمس االميره5343121522004004

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة432.0072للبنين طوز اعداديةاحيائيخورشيد اكبر يحيى حسين5351821411033020

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة442.0073.67للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيمحيسن عبود سليم مصطفى5362321413018280

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة422.0070.33للبنين القبس اعداديةاحيائيحمود احمد نعمه بالل537182041131005

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة408.0068للبنين طوز اعداديةاحيائيعلي ولي وهبي علي5381821411033045

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة408.0068للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيحمد حميد حازم يوسف5391821411077058

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة402.0067للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيمصلح تلفاح خيرو زهراء5401821422013013

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة400.0066.67للبنات الحكمة اعداديةاحيائيحماده مجيد عامر سحر5411821422029011

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة418.0069.67للبنين الهيثم ابن ثانويةاحيائيمظنون جابر مسلم علي5422421411014067

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة401.0066.83للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيعباس نعمه ياسين محمد5432521413030094

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة430.0071.67للنازحين المختلطة كفري ثانويةاحيائيابراهيم حسين عباس سماهر5443221427002012

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة379.0063.17للبنين النموذجية التحرير ثانويةتطبيقيوردي طه ثويني حمزه5453221511004010

الحقوق كلية/تكريت جامعة421.0070.17للبنين الرومي صهيب اعداديةادبيدخيل صالح هللا عبد صالح546182021118024

الحقوق كلية/تكريت جامعة382.0063.67للبنين الدور اعداديةادبيكمال مصطفى معن محمد5471821211003023

الحقوق كلية/تكريت جامعة390.0065للبنين الفرقان اعداديةادبييحيى يونس زياد احمد5481821211020002

الحقوق كلية/تكريت جامعة457.0076.17للبنين الفرقان اعداديةادبيحميد غني غسان حمزه5491821211020016

الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0066للبنين الفرقان اعداديةادبيعبد مطلك باسل علي5501821211020036

الحقوق كلية/تكريت جامعة436.0072.67للبنين الفرقان اعداديةادبيابراهيم خليل كريم محمد5511821211020047

الحقوق كلية/تكريت جامعة392.0065.33للبنين الرسول شاعر ثانويةادبيمحمد جاسم سالم نامس5521821211075014

الحقوق كلية/تكريت جامعة420.0070للبنين الرسول شاعر ثانويةادبيدبعون محمد اياد نسيم5531821211075015

الحقوق كلية/تكريت جامعة423.0070.5للبنين الرومي صهيب اعداديةادبياحمد دبوس غازي عمر5541821211099040

الحقوق كلية/تكريت جامعة446.0074.33للبنين القبس اعداديةادبيحسين اللطيف عبد الفتاح عبد عادل5551821211110013

الحقوق كلية/تكريت جامعة382.0063.67للبنين المقاصد ثانويةادبينايف برع جمال محمد5561821211128030

الحقوق كلية/تكريت جامعة382.0063.67للبنين المقاصد ثانويةادبيمطر كريم غازي مساهر5571821211128035

الحقوق كلية/تكريت جامعة442.0073.67للبنين المقاصد ثانويةادبياحمد اسماعيل سامي نمر5581821211128038

الحقوق كلية/تكريت جامعة370.0061.67للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيحسين حمد صالح يونس5591821215001141

الحقوق كلية/تكريت جامعة380.0063.33المختلطة المسائية بيجي ثانويةادبيخلف علي احمد يونس5601821217022272

الحقوق كلية/تكريت جامعة410.0068.33المختلطة المسائية الصقور ثانويةادبيعلي مهدي سعد احمد5611821217078019
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الحقوق كلية/تكريت جامعة374.0062.33للبنات المسائية ميسلون ثانويةادبيخلف اسماعيل احمد رهاب5621821226001009

الحقوق كلية/تكريت جامعة444.0074للبنات العراق جنة اعداديةاحيائيشبيب يونس ذنون غسق563182042221023

الحقوق كلية/تكريت جامعة429.0071.5للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيكاظم جواد حسن أمنه5641821422045001

الحقوق كلية/تكريت جامعة414.0069المختلطة المسائية بيجي ثانويةاحيائيمحمد سالم مظهر زهراء5651821427022008

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة430.0071.67للبنين العاصفة اعداديةاحيائيمحمد ثامر عواد محمد5661821411032122

الزراعة كلية/تكريت جامعة357.0059.5للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيعباس فاضل باسل رحاب5671821424008009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة369.0061.5لبنين المقاصد ثانويةادبيحمود مزعل خليل احمد568182021068002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0064.17للبنين الفرقان اعداديةادبيحسين رضا احمد بكر5691821211020011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة380.0063.33للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبياحمد شهاب سعد محمد5701821211035026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة406.0067.67للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيهنو عواد جليل احمد5711821211098002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0064.33للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيعلي ندا ممدوح يوسف5721821211098032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0073للبنين المقاصد ثانويةادبياحمد حمود ماجد قتيبة5731821211128029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة383.0063.83للبنات صفية ثانويةادبيخضر نجم مزاحم اساور5741821222124001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة369.0061.5المختلطة النهروان ثانويةادبيحمد نبت حمد علي5751921217027011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة360.0060المختلطة شوقي احمد ثانويةادبيوهيب انور فندي رامي5762121217034007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0060.83للبنين االهلية العلم ثانويةاحيائيجراد خضير نافع إيهاب577182041136003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0061.67للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيعمر محمد فراس حور578182042271055

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة373.0062.17المختلطة االمام اعداديةاحيائيشندوخ جاسم وليد اية579182042278003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0063.67للبنين المنصور اعداديةاحيائيشويخ خلف ازهر الدين بهاء5801821411041005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0061.17للبنين الحضارة اعداديةاحيائيهللا عبد ندا شالل يونس5811821411051040

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة369.0061.5للبنات الحمزة ثانويةاحيائيحماد احمد محمد نجالء5821821422092025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0071المختلطة العوالي الرماح ثانويةاحيائيخلف حسين جاسم أالء5831821427018001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة363.0060.5للبنين المنصور اعداديةتطبيقيصالح علي حسن علي5841821511041008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة426.0071للبنات دمشق ثانويةاحيائيجاسم كريم عماد شيماء5851821422043062

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة397.0066.17المختلطة الفرقان ثانويةاحيائيجابر عرنوص عيسى سجاد5862221417050004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0072.17الخارجيوناحيائيحسين حسون علي ليث5871821418001640

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0072.83للبنات الخضراء الروابي ثانويةاحيائيصالح ابراهيم وليد هند5881821422033046

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0073.67للبنين 6 حوض اعداديةاحيائيعطية صالح خلف حذيفة5892021411028014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة429.0071.5المختلطة التطور ثانويةتطبيقيدرويش احمد شاكر وصف5901821527041011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة370.0061.67المختلطة الرافدين ثانويةادبيعبد علي عباس كرار591182021280022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة360.0060المختلطة يثرب ثانويةادبيعبد ضاري عصام إيناس592182022043002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة389.0064.83للبنات صفية ثانويةادبيصالح دلي فيصل رسل593182022156006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة393.0065.5للبنات االسحاقي اعداديةادبيمحسن كردي حسين رؤيا594182022255007
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة401.0066.83للبنات الشيماء اعداديةادبيالحميد عبد احمد زياد سرى5951821222072012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة367.0061.17المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيمحمد جسام نهاد بان5961821227070035

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة366.0061المختلطة النخيل ثانويةادبيخلف حافظ فاضل اكرم5971921217015002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة400.0066.67المختلطة النخيل ثانويةادبيشفك ذياب المي صفاء5981921217015007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة395.0065.83المختلطة النخيل ثانويةادبيخلف فالح احمد هللا عبد5991921217015012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة406.0067.67المختلطة النخيل ثانويةادبيشالل عواد حسن هللا عبد6001921217015013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة393.0065.5المختلطة النخيل ثانويةادبيحبيب سامي حياوي عماد6011921217015017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة369.0061.5المختلطة النخيل ثانويةادبيمرهون مشوح محمد الزم6021921217015019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة383.0063.83المختلطة النهروان ثانويةادبيجدم احمد جابر احمد6031921217027001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة385.0064.17للبنين الرواد اعداديةادبيمحمد حيدر وسام مصطفى6042121211068124

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0077.17للبنات هيازع البو ثانويةاحيائيهللا عبد ندا شالل ايناس6051821422038010

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0076.83للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيرحمان صمد هاشم ريان606202022144024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة359.0059.83للبنات سومر ثانويةادبيمصلح هللا عبد جمال ذكاء6071821222104003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة361.0060.17المختلطة المتنبي اعداديةادبيجاسم ايوب ناهد االء6082121227030005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة379.0063.17للبنات الزهور ثانويةاحيائيخلف سعدون مكي رنده609182042261014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة389.0064.83للبنات شفق ثانويةاحيائيسمير خلف عباس سراب6102021422043026

اآلداب كلية/تكريت جامعة354.0059للبنات العربي التراث ثانويةادبيملح حسين سفيان سوزان611182022210009

اآلداب كلية/تكريت جامعة356.0059.33للبنين دجلة ثانويةادبيخضير رجب عباس المهيمن عبد6121821211060012

اآلداب كلية/تكريت جامعة361.0060.17للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيماجد محمود ظاهر علي6131821211098017

اآلداب كلية/تكريت جامعة357.0059.5للبنات صفية ثانويةادبيحمود مزعل محمد ايناس6141821222124003

اآلداب كلية/تكريت جامعة356.0059.33للبنات صفية ثانويةادبيمحمود نايف محمود ايناس6151821222124004

اآلداب كلية/تكريت جامعة355.0059.17المختلطة االسمر تل ثانويةادبيصالح متعب ليث محمد6162121217019022

اآلداب كلية/تكريت جامعة395.0065.83للبنين المسائية تكريت ثانويةاحيائيحسن ممدوح مؤيد مصطفى6171821415001026

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة378.0063للبنين موت حضر ثانويةادبينجم صالح سرحان خلف6181821211028010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة416.0069.33المختلطة المسائية الجرناف ثانويةادبيسلطان محمد فؤاد صالح6191821217068027

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0061.17للبنات الخضرانية اعداديةادبيجبر حسن جمعة عائشة6201821222057016

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة361.0060.17للبنين جلوالء اعداديةاحيائيخليفة سلمان صكبان احمد621212041009015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة371.0061.83للبنات النهر إبراهيم الشهيد ثانويةاحيائييوسف عباوي ابراهيم سجى6221721422102007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة362.0060.33للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاحيائيحمادي محمد فوزي علي6231821411030011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة460.0076.67للبنين العاصفة اعداديةاحيائيغضيب احمد علي محمد6241821411032120

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة396.0066المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةاحيائيمصلح الحكيم عبد عامر الدين سيف6251821417071031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة363.0060.5للبنين النضال اعداديةاحيائيعلي عويد علي هللا عبد6262121411028059

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة373.0062.17للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيمهدي حمزه قاسم عباس6272321415003060
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة365.0060.83للبنين األكبر علي ثانويةاحيائيعباس ناهي خلف ميثم6282921411015038

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة381.0063.5للبنين النهرين ملتقى ثانويةتطبيقيعلي حسين هالل اكرام6291821521120001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة488.0081.33المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةتطبيقياحمد علي احمد ايناس6301821527071003

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة368.0061.33للبنين االنام خير ثانويةادبيعزيز صبر صباح الرحمن عبد6311121211051006

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة413.0068.83للبنين الشورة ثانويةادبيغدير عابد حسن علي6321721211033015

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة489.0081.5للبنين حمد السيد اعداديةادبيحسن مرعي سالم مصطفى6331721211073016

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة363.0060.5للبنات المؤمنات ثانويةادبيحسن احمد ابراهيم افاق6342021222077005

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0070.5للبنين الفرات اعداديةاحيائيمحجوب احمد صالح محمود6351821411019088

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة500.0083.33للبنات بعاجة ثانويةاحيائيبدر حسين صالح هيام6361821422099056

االنكليزية اللغة قسم/الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0070.5للبنين النيل ثانويةاحيائيراشد موسى سالم احمد6372321411029005

الصيدلة كلية/القادسية جامعة589.0098.17للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيسوادي الكاظم عبد ياسر اساور6382421426001007

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة428.0071.33للبنين التفوق اعداديةتطبيقيكرم حسين اسماعيل موسى6392421511042122

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة423.0070.5للبنات العروبة اعداديةتطبيقينايف وهيب فؤاد زهراء6402421522047019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة453.0075.5للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيغانم عبد علي اية6412421426001038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة464.0077.33للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيرسن يحيى حسين سارة6422421426001196

القانون كلية/القادسية جامعة453.0075.5للبنات بلقيس ثانويةادبيحسن مطر رياض رقية6432421222016009

التمريض كلية/القادسية جامعة559.0093.17للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةاحيائيلفته جبار راتب دنيا6442421424006003

الزراعة كلية/القادسية جامعة408.0068للبنين الكندي ثانويةاحيائيمهدي حسن فالح علي6452421411029036

الزراعة كلية/القادسية جامعة421.0070.17للبنين السجاد اعداديةاحيائيجاسم غالي فاضل محمد6462421411047289

الزراعة كلية/القادسية جامعة376.0062.67للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةاحيائيلفته كزكوز جبر عباس6472421413005020

الزراعة كلية/القادسية جامعة372.0062للبنات غزة ثانويةاحيائيحميد كحيط كاظم جنان6482421422007020

الزراعة كلية/القادسية جامعة375.0062.5للبنات الحوراء اعداديةاحيائيكاظم جاسم حسن بنين6492421422026027

الزراعة كلية/القادسية جامعة381.0063.5للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيجاسم محسن موسى كوثر6502421426001287

الزراعة كلية/القادسية جامعة428.0071.33المختلطه الثمالي حمزه ابو ثانويةاحيائيياسر شكر محمد بنين6512421427009008

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة381.0063.5للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامادبيهاني عباس جميل حسنين6522421211032007

التربية كلية/القادسية جامعة480.0080للبنين الجواهري اعداديةاحيائيكاظم حسين علي كرار6532421411013115

التربية كلية/القادسية جامعة479.0079.83للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيالحسين عبد كاظم حازم علي6542421411044096

التربية كلية/القادسية جامعة465.0077.5للبنات اسماء اعداديةاحيائيحسين جاسم ميثم مريم6552421422011190

التربية كلية/القادسية جامعة471.0078.5للبنات الصفوه ثانويةاحيائيمحمد جاسم حيدر شهد6562421422043030

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة361.0060.17للبنات السرور اعداديةادبيسلمان عيدان علي ايات6572421222002004

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة358.0059.67للبنات الوالية اعداديةادبيحسنه ابو فالح احمد دعاء6582921222009014

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة414.0069للبنين الكساء اصحاب ثانويةاحيائيحمزه سرحان محمد جاسم6592421411046005

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة412.0068.67الشيعي الوقف للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيعبد مالك سليم فاطمة6602421422038020
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة519.0086.5للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيشعالن الكريم عبد نهاد نبا6611921426002156

العلوم كلية/االنبار جامعة474.0079للبنات الفضيلة ثانويةاحيائيهللا عبد كامل عدنان رانيه6621821422012016

العلوم كلية/االنبار جامعة505.0084.17للبنين الصقالوية اعداديةاحيائيعبد هللا عبد احمد محمد6631921411028038

العلوم كلية/االنبار جامعة468.0078للبنات االنبار ثانويةاحيائيرديف الحميد عبد طارق مروه6641921422016079

العلوم كلية/االنبار جامعة528.0088للبنات العادل االمام ثانويةاحيائيشرقي حميد احمد نبأ6651921422023079

العلوم كلية/االنبار جامعة564.0094للبنات الرمادي ثانويةاحيائيجديع شامخ سعد رانيا6661921422028016

العلوم كلية/االنبار جامعة466.0077.67للبنات االنفال ثانويةاحيائيعبد حسين محمود الهدى نور6671921422089186

العلوم كلية/االنبار جامعة469.0078.17للبنات االهلية النموذجية المعرفة شمس ثانويةاحيائيخلف جلوي ماجد مريم6681921424001029

العلوم كلية/االنبار جامعة395.0065.83للبنات الحسنة القدوة ثانويةتطبيقيعبد مناجد غازي ايسر6691921522107006

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة389.0064.83للبنين فلسطين اعداديةتطبيقيعساف فاضل بشار يحيى6701921511002049

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة388.0064.67للبنات الروافد اعداديةتطبيقيعابد كمال مؤيد لينا6711921522062036

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة420.0070للبنات راوة ثانويةاحيائيشاكر عناد ضياء وفاق6721921422009067

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة440.0073.33للبنات الزوراء ثانويةاحيائيعريان صغير محمد دعاء6731921422018009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة420.0070للبنات التسامح ثانويةاحيائيفاضل سويد ميثاق سماح6741921422085017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة409.0068.17للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيمهدي كامل محمد شهد6751921424010087

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة473.0078.83للبنات التكاتف ثانويةادبيكردي ابراهيم جمعه رندا6761921222094009

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة378.0063الفلوجة في للبنين المركزية االعداديةادبيخلف منصور رياض طارق6771921211010024

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة368.0061.33للبنين زيدون ابن اعداديةادبيحمادي خلف محمد هللا عبد6781921211031018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة373.0062.17للبنين التقدم اعداديةادبيدرج جبل محمود أسامه6791921211062002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة422.0060.33تركمانية دراسة للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبييعقوب صابر صفاء يوسف6802021211081016

الزراعة كلية/االنبار جامعة362.0060.33للبنين شعبه بن المغيرة اعداديةتطبيقيمخلف رشيد نافع عثمان6811921511069058

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة377.0062.83للبنين الفلوجة اعداديةاحيائيخلف محمد ياسين بالل682192041009074

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة385.0064.17للبنات الصباح نور ثانويةاحيائيعدوان عواد عزيز شفاء6831921422002009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة380.0063.33للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاحيائيعلي طارق عماد نسرين6841921422087082

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة377.0062.83للبنين المسائية الراية ثانويةتطبيقيبردان عبد علي حسين6851921515006017

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة469.0078.17للبنات القائم اعداديةادبينزاع احمد صفوك صبا6861921222010027

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة429.0071.5للبنات االثير ابن ثانويةاحيائيمحمد جاسم محمد سبا6871921422001010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة439.0073.17للبنات االنفال ثانويةاحيائيحسن فرحان الكريم عبد غفران6881921422089141

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة375.0062.5للبنين زيدون ابن اعداديةادبيشريمط احمد خميس محمد6891921211031029

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة397.0066.17للبنات الرطبة اعداديةادبيهللا عبد محمد فارس دنيا6901921222015013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة414.0069للبنات هيت اعداديةادبيمضحي نجرس حميد سجى6911921222060019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة382.0063.67للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاحيائيحمد كريم محمد نور6921921422087085

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة412.0068.67للبنات وهب بنت امنة ثانويةاحيائيصبح طلب سالم حفصه6931921422123005
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة375.0062.5الخارجياتاحيائيفرج محمد ماجد منتهى6941921428050226

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة381.0063.5للبنات عشتار اعداديةاحيائيجياد علوان طالل امنه6952321422049010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة392.0065.33للبنات العادل االمام ثانويةتطبيقيفياض الرحمن عبد علي اميمة696192052159004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة355.0059.17للبنات الشمس ثانويةتطبيقيفرحان سالم علي مريم6971921522126017

االنكليزية اللغة قسم/للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0079.17للبنات السعدية حليمة اعداديةادبيجديع عبيد احمد فاطمه6981921222068025

اآلداب كلية/االنبار جامعة358.0059.67للبنين الخلد اعداديةادبيابراهيم خليل جمعة هللا عبد6991021211034029

اآلداب كلية/االنبار جامعة377.0062.83الفارسي سلمان ثانويةاحيائي\علي حسين احمد فاطمه7001921422113015

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة385.0064.17للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيعوده حمادي صدام كريم7012321411001062

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة412.0068.67سامسون-تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاحيائيعلي محي سعدون يوسف7023021417037005

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة390.0065للبنات حديثة اعداديةتطبيقيمطلك فتيح علي آالء703192052199001

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة373.0062.17للبنين حديثة سد ثانويةتطبيقيحسن احمد ياسين تحسين7041921511082004

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة364.0060.67للبنات اليقين ثانويةاحيائيرجوان صبار حسن رقيه7051921422076016

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة465.0077.5للبنين عقيل ابن ثانويةتطبيقيعباس خضير عادل محمد7061221511014022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة511.0085.17المختلطة االهلية للمكفوفين الصدر حسين السيد ثانويةادبيعلي حميد ثامر عيسى7071221217011006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة501.0083.5للبنات اجنادين اعداديةاحيائينجم مشعان خالد ماريه7081021422038099

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة420.0070للبنين االدبية الزكاة اعداديةادبيسلطان جعفر حيدر ذوالفقار7091121211053038

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة439.0073.17للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةادبيصالح عادي محمد ماهر7101021215004058

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة456.0076للبنين خلدون ابن اعداديةادبيصيوان صالح منصور احمد7111421211041005

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة441.0073.5للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةادبيجسام خلف حميد محمد7121921211041034

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة391.0065.17للبنات الخوارزمي اعداديةاحيائيعبود عوده علي زينب713262042111029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة390.0065للبنات العزة ثانويةاحيائيجبار رزاق حسين يقين7141121422001038

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة393.0065.5للمتميزات الحريري ثانويةاحيائيناصر محمد هللا عبد ايه7151321422039029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة443.0073.83للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيمحمود فاضل حميد مرتضى7161421411009152

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة388.0064.67للبنين المقدام إعداديةاحيائيعكله صباح علي مسلم7171421411015126

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة412.0068.67للبنين غريب ابي اعداديةادبيعلوان عباس جبار احمد7181021211024002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة408.0068الخارجياتادبيياسين مرز احمد الهدى نور7191421228050830

اآلداب كلية/العراقية الجامعة388.0064.67للبنات عائشة اعداديةادبيحمد صالح احمد استبرق7201121222023001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة391.0065.17للبنين الكرمة اعداديةادبيعباس حميد ياسين عباس7211921211065026

اآلداب كلية/العراقية الجامعة406.0067.67للبنين الكرمة اعداديةادبيحمادي جاسم عماد هللا عبد7221921211065029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة383.0063.83للبنات الوديعة ثانويةادبيكاظم سعدي حازم نهى7232121222039014

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0073.33للبنين جواد مصطفى اعداديةادبيزوين سعدي عالء حسين7241021211015024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة373.0062.17للبنات العراق بنات ثانويةادبيعبود محمد هللا عبد مريم7251121222057022

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة380.0063.33المختلطة النهروان ثانويةتطبيقيجدم عالوي جمال بهاءالدين726192051304011
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المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة467.0077.83للبنين التحرير اعداديةتطبيقيمحسن طالب ياسر محمد7272521511033033

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة487.0081.17للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيكريدي حسين محمد االمير عبد ساره7282721526001089

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة515.0085.83للبنين كربالء اعداديةاحيائيضيغم مالك عبدهللا محمد7292221411034338

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة442.0073.67للبنين الحمزة اعداديةتطبيقيعبدهللا ناصر زهير عبدهللا7302621511003022

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة506.0084.33للبنين (ع) علي االمام اعداديةاحيائيراضي جاسم حسين مصطفى7312321411002224

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة496.0082.67المختلطة المصابيح ثانويةاحيائيمزنان حمود هاشم طيبة7322321427052005

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة471.0078.5للبنات االنفال ثانويةاحيائيحسن كريم محمد بان7331021422019024

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة511.0085.17للبنات العرب شط اعداديةاحيائيحسن بدري كاظم نور7342321422048128

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة504.0084للبنين االخضر البساط ثانويةاحيائيمحسن جعفر جواد محسن7352721411045089

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة444.0074للبنين المهيمن اعداديةاحيائيعزيز محل حسن محمد7362721411016101

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة393.0065.5للبنين كربالء اعداديةتطبيقيموسى صالل مؤيد العابدين زين7372221511034039

العلوم كلية/بابل جامعة499.0083.17للبنات الباقر ثانويةاحيائيعبيس جاسم جليل الكبرى فاطمة7382321422029071

العلوم كلية/بابل جامعة519.0086.5للبنات الوزني سالم الشهيد اعداديةاحيائيخنياب طاهر خالد غيداء7392721422021082

العلوم كلية/بابل جامعة458.0076.33للبنين الجديد العراق اعداديةتطبيقيجياد الحج كفاح عباس7402321511041008

العلوم كلية/بابل جامعة437.0072.83للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقياشنيور نعيم احمد حسن7412821511007016

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة455.0075.83للبنات األهلية النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةاحيائيشلغم دهش عبود سحر7421621424044054

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة446.0074.33للبنات  البتول ثانويةاحيائيصالح االمير عبد حيدر رقية7432321422028020

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة484.0080.67للبنات الفاو اعداديةاحيائيصبر غني رياض رقيه7442321422035047

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة464.0077.33للبنات قباء ثانويةاحيائيحمد حسين كاظم زينب7452321422070035

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة445.0074.17للبنات االهلية الواعدة االجيال ثانويةاحيائيجاسم محمد الستار عبد غدير7462321424013036

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة449.0074.83المختلطة المرتضى اعداديةاحيائيمحيسن الحسين عبد سالم غدير7472321427013022

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة457.0076.17الخارجياتاحيائيعبيس خليف محمد زينب7482321428050177

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة382.0063.67للبنات السمر تل ثانويةتطبيقيياس كريم عالء شهد7491121522058009

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة377.0062.83للبنات الرسول بضعة اعداديةتطبيقيهاشم جاسم بليغ نرجس7502721522046032

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة453.0075.5للبنات الفاطميات أعداديةاحيائيعبد عبيس ميثم زهراء7511221422021037

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة438.0073للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيصاحب صادق حسنين صابرين7522321422023030

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة450.0075للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيعبيد خليف علي ابتهال7532321422071001

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة449.0074.83المختلطة االنفال ثانويةاحيائيعلي جاري حمزة تماضر7542321427030005

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة442.0073.67للبنات االحرار اعداديةاحيائيلفته جبار قاسم طيبه7552621422035080

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة452.0075.33الخارجيوناحيائيخنياب طاهر حسين سجاد7562721418001115

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة399.0066.5للبنين (ع) علي االمام اعداديةتطبيقيحسين مهدي محمد علي7572321511002045

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة423.0070.5للبنين الوائلي أحمد الشيخ اعداديةتطبيقيهللا عبد ثجيل االمير عبد حسن7582721511035010

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة429.0071.5للبنين البيان ثانويةتطبيقيعياده راضي أحمد مجتبى7592721511040051

50 من 23 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية  مسبقا استمارة يقدموا لم الذين الطلبة اعتراضات نتائج

2022/2021 الدراسية للسنة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة409.0068.17للبنين البيان ثانويةتطبيقيمجيد لفتة فرات مصطفى7602721511040065

القانون كلية/بابل جامعة501.0083.5الخارجياتادبيسويعي هادي عليوي رقية7612321228050198

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة430.0071.67للبنين العراق اعداديةادبيجاسم علوان حسن امير7621221211009019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة392.0065.33للبنين الخطيب اعداديةادبيهللا عبد حمود محمد حسن7631221211031026

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة367.0061.17للبنين النجوم ثانويةادبيحسين عذاب طالب مرتضى7642321211026014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة370.0061.67للبنات المناذرة اعداديةادبيعطيه الكاظم عبد جواد زينب7652321222003012

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة368.0061.33للبنات العذراء مريم ثانويةادبيعباس االمير عبد كاظم امنه7662321222007003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة378.0063للبنات الطليعة اعداديةادبيكزار شافي جليل انعام7672321222013004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة400.0066.67للبنات النجاة ثانويةادبيعبيد خضير خالد حوراء7682321222059004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة378.0063للبنات الزاكيات ثانويةادبيعزيز محي محمد زينب7692321222065004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة374.0062.33المختلطة مأرب ثانويةادبيهليل وهد جليل ولي7702421217007013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة368.0061.33للبنين الكرامة اعداديةادبيشاعل كاظم جمعه احمد7712621211004004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة445.0074.17للبنين حلب اعداديةادبيعطيوي حالوب رحيم علي7722621211013100

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة412.0068.67للبنين الحكيم اعداديةاحيائيهاشم هادي محمد مصطفى7732321411035056

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة400.0066.67للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيعوده جواد صالح ثامر7742321413018031

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة413.0068.83للبنات الثورة عداديةاحيائيحمود حسن كريم نورالهدى7752321422011206

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة391.0065.17للبنات الخنساء اعداديةاحيائيكاظم طارق سمير زينب7762321422012144

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة418.0069.67للبنات الحلة ثانويةاحيائيعبيد نعمه محمد كوثر7772321422024064

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة424.0070.67للبنات الزرقاء اعداديةاحيائيهللا مال حسين يونس بنين7782321422032013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة393.0065.5للبنات (ع) الحسين بنت سكينة اعداديةاحيائيمهدي علي عباس زهراء7792321422047061

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة393.0065.5الخارجياتاحيائيعوده الساده عبد نعمه ايات7802321428050041

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة404.0067.33للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيكاظم وناس محمد صابرين7812521422010225

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة383.0063.83للبنين (عج) الحجة انوار ثانويةتطبيقيحمادي حسن زهير يوسف7821621511025036

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة372.0062للبنين الثبات اعداديةتطبيقيحسين هللا حسب كاظم محمد7832721511011078

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة371.0061.83للبنين األهلية التميز ثانويةتطبيقيعلي هللا عبد نعيم حسين7842721513003002

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة475.0079.17للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيكاظم طوينه محمد اسيل7852221422050013

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0081.67للبنات االهلية هللا فرج ثانويةاحيائيالحسين عبد فنطيل حيدر رؤى7862321424015008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة430.0071.67الخارجياتادبيناجي شاكر محمود سجى7872321228050568

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة482.0080.33الخارجياتاحيائيعبود حسناوي سليم زهراء7882321428050149

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة527.0087.83الخارجياتاحيائيحرج هاشم صباح زهراء7892721428050193

اآلداب كلية/بابل جامعة354.0059الخارجيونادبيحمزة حاجم حسين ذر ابا7902321218001004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة449.0074.83للبنين السدة اعداديةادبيأرديني نايف حسين أمير7912321211016005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة405.0067.5للبنين الطبري اعداديةادبيجياد ناصر حاتم حسين7922321211047022
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة408.0068للبنات الرفعة ثانويةادبيمحيسن راضي عوده فاطمه7932321222006052

األساسية التربية كلية/بابل جامعة393.0065.5للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيحسين حاتم غالي نور7942321222043047

األساسية التربية كلية/بابل جامعة430.0071.67للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيعرط حسن اكرم ابراهيم7952321411005001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة442.0073.67المختلطة المرتضى اعداديةاحيائيملغيط جاسم علي ظالل7962321427013021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة433.0072.17المختلطة البيادر اعداديةاحيائيمسلم محمد حمزه هاجر7972321427058021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة395.0065.83المختلطة االنفال ثانويةتطبيقيسلطان علوان كريم فاطمه7982321527030009

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة413.0068.83المختلطة اليرموك ثانويةادبيطحيمر صخيل صبيح احمد7992321217024003

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة416.0069.33للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمالك منديل االمير عبد سلوى8002321422044089

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة383.0063.83للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيشكر وهام حسن عقيل8012321411012076

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة411.0068.5للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيحمود هادي سعدي علي8022321415002198

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة382.0063.67للبنات الخنساء اعداديةاحيائيعبد هادي عبد بنين8032321422012046

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة387.0064.5للبنات النجاة ثانويةاحيائيحسين مرزه خالد دعاء8042321422059018

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة377.0062.83للبنين عفك اعداديةاحيائيابيدي هادي علي احمد8052421411006004

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة399.0066.5للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيحمادي شبيب عقيل عباس8062521411007198

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة382.0063.67للبنات النساء سيدة ثانويةاحيائيسرحان حسن فالح طيبه8072721422052082

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة363.0060.5للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيحمد علوان الحسين عبد سجاد8082721515005064

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة363.0060.5للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيكاظم االمير عبد ناظم العباس8092921511025015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة539.0089.83للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةتطبيقيعلي محمد ستار نبيل كرار8101521511006060

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة557.9292.99للمتميزات المسرة ثانويةاحيائيعباس النبي عبد احمد جمانه8111121422069011

الحاسوب شبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة554.0092.33للبنين الشهداء سيد اعداديةتطبيقيكاظم االمير عبد جعفر حسن8121421511006015

العلوم كلية/النهرين جامعة504.0084للبنين المأمون اعداديةاحيائييونس الودود عبد عامر ياسر8131021411006060

العلوم كلية/النهرين جامعة513.0085.5للبنات السياب ثانويةاحيائيحسين جاسم صالح اشراق8141021422002002

الحقوق كلية/النهرين جامعة528.0088للبنين الهيثم ابن ثانويةادبيعلوان عبيد سعد تقي8151221211033006

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة423.0070.5للبنين الوركاء اعداديةادبيابراهيم حنون حميد يوسف8161121211026140

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة435.0072.5للبنين االدبية الزكاة اعداديةادبيطه حميد طه يونس8171121211053133

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة408.0068للبنين الهداية ثانويةتطبيقيمجيت عبدهللا نذير احمد8182121511085005

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة401.0066.83للبنين العلميه روح بن الحسين ثانويةتطبيقيفياض حامد باسم طه8191121511049075

العلوم كلية/ديالى جامعة481.0080.17المختلطة النظامية ثانويةاحيائيعبود ابراهيم احمد وسام8202121417011039

العلوم كلية/ديالى جامعة369.0061.5للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيسعودي عذافه حسن علي821282051011074

العلوم كلية/ديالى جامعة474.0079الخارجيونتطبيقيحمود حسين حاتم علي8222121518001101

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة475.0079.17للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيجسام سالم الرحمن عبد منتظر8232121215009084

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة457.0076.17المختلطة المأمون ثانويةادبيصبار حسين علي احمد8242121217017003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة460.0076.67المختلطة المأمون ثانويةادبيصبار حسين علي حربي8252121217017010
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القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة491.0081.83المختلطة ياسر بن عمار ثانويةادبيمحمد قاسم داود سجاد8262121217024004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة546.0091للبنات القرى ام ثانويةادبيعلي حسين سامي ميسرة8272121222037033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة475.0079.17للبنات الطيبات اعداديةاحيائيحسين حكيم مقداد هبه8282121422085270

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة433.0072.17للبنين كنعان اعداديةاحيائيعبد خليفه يحيى محمد8292121411013140

الزراعة كلية/ديالى جامعة380.0063.33للبنين القرطبي اعداديةاحيائيمنصور هللا عبد العزيز عبد علي8302121411051090

الزراعة كلية/ديالى جامعة354.0059للبنين العلمية الفقار ذو اعداديةتطبيقيكاظم نعمة حاكم امير831112051006022

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة421.0070.17للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائينجم األمير عبد فرات احمد8322121411003009

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة366.0061للبنات الهدى اعداديةتطبيقيحمزه عطيه بشار دعاء8332421522020006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة461.0076.83للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةاحيائيخلف عباس فاضل ضحى8342121422090036

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة380.0063.33للبنين بلدروز اعداديةتطبيقيخماس سعيد زيد اسامة835212051007009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة373.0062.17للبنين المسائية المحاويل ثانويةتطبيقيمونس عمران حسين محمد8362321515004036

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة404.0067.33الخارجياتادبيمحمود خليل ابراهيم جوان8371421228050191

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة416.0069.33للبنات وهب بنت امنة اعداديةادبيمحمد حسين مؤيد سرى8382121222010038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة392.0065.33المختلطة الكتاب ام ثانويةادبيعباس خضير حيدر سرى8392121227063009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة362.0060.33للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةتطبيقيوادي هللا عبد محمد جعفر8401421511003005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة364.0060.67للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقينعمان حسن اياد عمر8412121511014086

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0083.67للبنات بلقيس ثانويةادبيعزاوي عباس صباح رسل8422121222017008

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0086.5للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيحسن علي رحمن االء8432121222044003

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة526.0087.67للبنين كنعان اعداديةاحيائيعبد خليفه يحيى انس8442121411013030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة374.0062.33للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةادبيحميد هللا جار رزاق سالم845212021276025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة379.0063.17للبنين المسائية االنصار اعداديةادبيعبد مطير هللا جار حسن8461421215006015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة375.0062.5للبنين هللا اسد اعداديةادبيحميد رشيد سعد عهد8472121211017036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0073.33المختلطة االقصى  المسجد ثانويةادبيعباس شدهان فراس تبارك8482121227058002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة404.0067.33للبنين النضال اعداديةاحيائيشالل خليل حيدر علي8492121411028068

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة400.0066.67للبنات الروابي ثانويةاحيائيشديد حسن الرحمن عبد انفال8502121422056010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة398.0066.33للبنات الريحانة ثانويةاحيائيعلي نايف محمد بان8512121422081018

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0073.5المختلطة البهاء ثانويةادبيعلوان حسين انور جميله8522121227009003

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0076.5للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيمحمد جسام سعد زينه8532121422044054

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة379.0063.17المختلطة الكتاب ام ثانويةادبيضايع عبد مزهر سيف8542121217063004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة362.0060.33المختلطة الخرطوم ثانويةادبيعباس هاشم يونس هيفاء8552121227044010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة393.0065.5للبنين النضال اعداديةاحيائيسعيد كريم سلمان منتظر8562121411028106

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة390.0065للبنات ابيها ام ثانويةاحيائيرشيد غازي هيثم ايالف8572121422080004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة536.0089.33للبنات غرناطة ثانويةاحيائيعصواد كاطع مزعل مالك8582821422024051
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التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0075.17للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيعطيه جميل محمد حمزه8592721515004054

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة479.0079.83للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائييحيى محمد حمزه زهراء8602721426001106

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة500.0083.33للبنات كربالء اعداديةاحيائيعلي عباس رعد آيات8612721422033005

الزراعة كلية/كربالء جامعة360.0060للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيعباس مهدي ناهض اسراء8622721422055004

الزراعة كلية/كربالء جامعة375.0062.5قم ايران في النموذجية (ع) علي االمام مدارستطبيقيسعد ارحيم احمد زينب8633021527006004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة402.0067للبنين العباس ثانويةادبيجبوري شمخي سالم حيدر8642721211019008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة434.0072.33للبنين العباس ثانويةادبيجواد علي مالك كرار8652721211019020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0076.33الخارجيونادبيموسى عبيس علي همام8662721218001731

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة424.0070.67للبنات الروضتين اعداديةاحيائيعلوان احمد فاضل امنه8672721422039011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة387.0064.5للبنين الكليني الشيخ اعداديةتطبيقيعلي عباس خضير احمد8682721511021002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة397.0066.17للبنات الخضراء الواحة اعداديةتطبيقينوري وحيد زهير صبى8692721522011037

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة473.0078.83للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيذرب عبود رعد علياء8702721422020091

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة465.0077.5للبنات الفواطم اعداديةاحيائيمحسن علي عبد فرقد حنان8712721422035085

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة387.0064.5المختلطة الجماهير اعداديةادبيحسن غياط جادر زيد8722321217012025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة409.0068.17للبنات الكوثر اعداديةادبيسلمان هللا عبد ثامر وفاء8732321222038036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة415.0069.17للبنات الغدير ثانويةادبيعواد الخضر عبد كريم بلقيس8742321222055007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة414.0069للبنين السكيت ابن اعداديةادبيالزهره عبد هاشم احمد حسين8752721211020017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة469.0078.17للبنين السكيت ابن اعداديةادبيحسن عباس فاضل حيدر8762721211020032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة458.0076.33للبنات غزة اعداديةاحيائيخضير سعد فيصل عذراء8772721422034098

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة357.0059.5للبنين حطين اعداديةادبيعبيد فرهود حسن احمد8782321211022002

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة565.0094.17للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيطاهر حسن صالح سجاد8792421511015039

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة474.0079للبنين التميز اعداديةاحيائيحسن عطيه ناصر جعفر8802221411077031

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة493.0082.17للبنات االهلية الحكمة ثانويةاحيائيراهي حطيحط داخل تبارك8812221424012036

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة454.0075.67للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيصوين طنيش سعدون حسن8822221411012032

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة420.0070للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةتطبيقيشالش جبر الستار عبد علي8832221511059055

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة439.0073.17للبنين االميني العالمة اعداديةاحيائيبحبوح دنبوس ياسر مهند8842221411048088

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة451.0075.17للبنات الشموخ اعداديةاحيائيراضي مكي ميثاق ريتاج8852221422028061

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة444.0074للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيعوج شبوط سمير مساجد8862221422073111

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة478.0079.67الخارجياتاحيائيرجب مسعد جميل ساره8872221428050294

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة436.0072.67المختلطة المرادية ثانويةاحيائيعبود كاظم فالح علي8882421417006015

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة395.0065.83للبنين الدين صفي ثانويةاحيائيخلف دخل احمد كرار8892221411053054

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة378.0063المختلطة العرفان ثانويةاحيائيهزاع نعيم حسين علي8902221417042017

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة376.0062.67للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيدخيل هواش عباس فاطمة8912221422029038
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واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة362.0060.33للبنات عشتار اعداديةاحيائيالحسين عبد احسوني قاسم ازهار8922221422044001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة372.0062للبنين المختار اعداديةادبيرشج عبد جعفر مجتبى8932221211043101

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة428.0071.33المختلطة الخصيب ابي اعداديةادبيمنخي االمير عبد عماد سجاد8942221217002007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة367.0061.17للبنين المهدوية االعداديةادبيشنان مجرور صالح حسين8952921211009045

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة421.0070.17للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيفنجان عبد الغني عبد حيدر8962221415008041

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة416.0069.33للبنات البطحاء اعداديةاحيائيمسير تايه ماجد رهف8972221422045031

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة428.0071.33للبنات الوالية ثانويةاحيائيعلي الجليل عبد محمد يقين8982221422066230

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة488.0081.33للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيمحسن عاصي محمد ايه8992221422050034

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة492.0082للبنات االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيصعيب شاكر امير نجالء9002221424010214

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة502.0083.67للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيمنعم لذيذ عباس دموع9012221424067018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة373.0062.17للبنات الفيحاء اعداديةادبيخلف عبد باسم أسماء9022221222010001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة427.0071.17للبنات البطحاء اعداديةادبيحول شريف رعد زينب9032221222045043

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة381.0063.5للبنات المسائية الخلود اعداديةادبيخليبص حمود الحسين عبد ايمان9042221226002041

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة371.0061.83للبنين الثقلين اعداديةادبيراضي عطية تركي محمدالمصطفى9052921211004146

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة468.0078للبنات الشطرة اعداديةاحيائيهاشم قادر ماجد فاطمة9062221422046127

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة461.0076.83للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيونان دهري عدنان فاطمة9072221424007126

اآلداب كلية/قار ذي جامعة358.0059.67للبنات الشيماء اعداديةادبيياسر صباح حامد هنادي9082221222011033

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة2368.0061.33 خارجيونادبيعنكوش هاشم حسن حسام9092221218002754

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة428.0071.33للبنين العلمية دمشق اعداديةتطبيقيفرحان يوسف محمد عثمان9101121511020096

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة496.0070.83كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةتطبيقيمعروف فؤاد شهاب حسن9112021511096012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة551.0091.83للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائياحمد محمد سعدون غفران9122021422008091

العلوم كلية/كركوك جامعة535.0076.5كردية دراسة للبنين روناكي اعداديةاحيائيفرج محمد طاهر احمد9132021411094003

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0082.33كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةاحيائيصالح محمد حسين ناظم دانا9142021411099007

العلوم كلية/كركوك جامعة511.0085.17للبنات الحويجة اعداديةاحيائيخلف عطيه محمد رونق9152021422045018

العلوم كلية/كركوك جامعة469.0078.17للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيناصر ابو حسن حمزه نبأ9162521424014337

العلوم كلية/كركوك جامعة522.0087للبنات الياسمين ثانويةاحيائيابراهيم الرحمن عبد احمد نور9173221422003025

العلوم كلية/كركوك جامعة504.0084الخارجياتتطبيقيقادر امين رحيم بشرى9182021528050012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة510.0085للبنين الفلوجه اعداديةاحيائيرشيد الرزاق عبد شكري مصطفى9191921411009242

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة448.0074.67للبنين المستقبل اعداديةاحيائيهللا عبد احمد ادريس محمد9202021411011068

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة515.0073.5كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةاحيائيحسن احمد محمود هيوا9212021411096063

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة501.0071.5كردية دراسة للبنات استيره اعداديةاحيائيشكور العزيز عبد قانع انيه9222021422088015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة377.0062.83للبنين االهلية اسيا ثانويةتطبيقيحسيب قابل محمد عمر9232021513016004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة368.0061.33المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيابراهيم حاتم ابراهيم محمد9242021515007076

50 من 28 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية  مسبقا استمارة يقدموا لم الذين الطلبة اعتراضات نتائج

2022/2021 الدراسية للسنة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة393.0065.5الخارجيونتطبيقيصديق صفر مظفر اياد9252021518001024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة377.0062.83للبنات النموذجية النصر ثانويةادبيعاصي عبود سالم فاطمه9263221222006033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة472.0078.67للبنين االهلية التفوق ثانويةاحيائيوادي رشيد محمد حسام9272021413015004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة410.0068.33للبنين المسائية جيا ثانويةتطبيقيحسين الصاحب عبد علي البشير9283221515001024

الزراعة كلية/كركوك جامعة359.0059.83المختلطة العرفان ثانويةاحيائيفرحان احمد شهاب احمد9292121417075002

الزراعة كلية/كركوك جامعة358.0059.67المختلطة العرفان ثانويةاحيائيسالم مسلط دحام رغد9302121427075005

الزراعة كلية/كركوك جامعة355.0059.17المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةتطبيقيعطيه ابراهيم حسن ادريس931202051250009

الزراعة كلية/كركوك جامعة356.0059.33المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيعبد حميد يونس محمد9322021515006177

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة366.0061للبنين االهلية التحدي ثانويةاحيائيمحمد صالح زكري يحيى9332021413023005

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة381.0063.5للبنات االهلية المعارف ثانويةادبيزينل رؤوف مهند هند9342021224001005

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة385.0064.17للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةاحيائيمصطفى الدين بهاء اركان امير9352021411039036

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة376.0062.67للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةاحيائيلطيف رشيد محمد فاطمه9362021422024053

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة384.0064للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيحسين علي رمضان ضحى9372021422042037

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة428.0061.17كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةاحيائيرضا كامل سردار هيشو9382021422095089

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة371.0061.83المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيحمزة خلف سامي رانيا9392021427047003

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة369.0061.5للبنين البشائر ثانويةاحيائيعليوي حسين حاكم حاتم9402321411057008

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة387.0064.5للبنين المركزية كركوك اعداديةتطبيقياحمد اكرم آيدن محمد941202051001066

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة409.0068.17للبنات الحريري ثانويةاحيائيهللا عبد نعمه علي ريم942202042114042

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة422.0070.33للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةاحيائيسودي عطية محمد خالد9432021411039056

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة411.0068.5للبنات العراق نور اعداديةاحيائيشريف محمد رشيد كرم تارا9442021422036025

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة433.0072.17للبنات صو التون ثانويةاحيائيصالح الرحمن عبد مراد منى9452021422041028

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة438.0073المختلطة البشر ابو ثانويةاحيائيفرحان علي احمد فتحيه9462121427071004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0075.5كردية دراسة للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيسعيد فريق صباح محمد9472021411088117

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة456.0076للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيمطر عبد محمد نادية9482021422030050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة367.0061.17للبنات كونل ثانويةادبيهللا عبد رشيد ابراهيم امينة949202022113007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة455.0075.83للبنين االوس ثانويةادبيمحمد العزيز عبد صباح احمد9502021211045007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0083للبنين االوس ثانويةادبيحمود احمد حاتم اياد9512021211045011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة480.0080للبنات الشهباء ثانويةادبيصالح هللا عبد فاضل أمنه9522021222007002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة375.0062.5للبنات الشهباء ثانويةادبيحسن عاشج حسن رسل9532021222007021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة460.0065.67كردية داقوق للبنات نين نازه ثانويةادبيمحمد الواحد عبد سامي تابان9542021222083008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة434.0072.33للبنات العفة ثانويةادبيعيسى سليمان خلف رويده9552021222114036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة376.0062.67للبنين القدر ثانويةادبيسمين غائب محمد مصطفى9562121211078047

اآلداب كلية/كركوك جامعة415.0059.33للبنات المسائية النه ثانويةادبيسعيد ابراهيم مريوان نجوى9572021226006027
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اآلداب كلية/كركوك جامعة394.0065.67للبنين االهلية العلوم ملتقى ثانويةاحيائيطه محمد صالح ياسر9582021413017033

اآلداب كلية/كركوك جامعة458.0065.5كردية دراسة للبنات كويستان اعداديةاحيائيالرحمان عبد محمد جمال شاجوان9592021422087105

اآلداب كلية/كركوك جامعة359.0059.83للبنين عدي بن حجر اعداديةتطبيقيمحسن فليح جبار مرتضى9601621511055196

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة422.0070.33للبنين المهيمن اعداديةادبيهدرس الكاظم عبد عمران مصطفى9612721211016020

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة418.0069.67للبنين الثقلين اعداديةادبيصالح حسن حميد عباس9622921211004085

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة407.0067.83للبنات الصفوة ثانويةاحيائيسالم نايف عارف سجى9632021422025032

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة365.0060.83للبنات البيداء اعداديةتطبيقيالرحمن عبد طه ياسين هوازن9642021522037044

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة511.0085.17للبنات العمارة اعداديةتطبيقيعويد جبار مسلم معصومه9652821522009078

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة553.0092.17للبنين الكوت اعداديةاحيائيبشير جميل اركان حسين9662621411001037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة546.0091للبنات اليسر اعداديةاحيائيشبل رجي شايع رسل9672621422038039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة586.0097.67الخارجياتاحيائيسدخان فرحان باسم رندا9682621428050078

العلوم كلية/واسط جامعة503.0083.83للبنين الميمون اعداديةاحيائيعكلة فارس غازي احمد9692621411033010

العلوم كلية/واسط جامعة460.0076.67للبنين المثنى اعداديةتطبيقيداود عطوف رحمان احمد9702621511005003

العلوم كلية/واسط جامعة487.0081.17للبنات الغربي علي ثانويةتطبيقيمحسن طاهر حسين محمد عبد هديل9712821522015043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة449.0074.83للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيكريم كاظم ضياء علياء9722621422018147

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة392.0065.33للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةتطبيقيعيدي هاشم كريم مصطفى9732621515010134

القانون كلية/واسط جامعة453.0075.5للبنين حلب اعداديةادبيمغتاضي خماط جابر غسان9742621211013122

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة424.0070.67للبنات يافا اعداديةاحيائياسماعيل خليل حسين نبأ9751321422031170

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة448.0074.67للبنين الشاكرين اعداديةاحيائيعلي محمد كاظم كريم مصطفى9761421411047073

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة460.0076.67للبنين الحمزة اعداديةاحيائيزهير ابيدي رحيم حسين9772621411003054

الزراعة كلية/واسط جامعة359.0059.83للبنات الموفقية اعداديةاحيائيمحيسن رضو يحيى اسيا9782621422022005

الزراعة كلية/واسط جامعة360.0060للبنات االحرار اعداديةاحيائيشناوه عبيد نصير دعاء9792621422035034

الزراعة كلية/واسط جامعة366.0061للبنين الكوت اعداديةتطبيقيسلمان مجيد جابر علي9802621511001024

الزراعة كلية/واسط جامعة364.0060.67للبنين الحمزة اعداديةتطبيقيسلمان عبدالساده فاضل عباس9812621511003020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة410.0068.33للبنات المودة اعداديةاحيائيفرحان شليبان قاسم غصون9822621422008098

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة401.0066.83للبنات ثانويةغرناطةاحيائيجالن كعيم سعد مريم9832621422010011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة406.0067.67للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيعلي حسين وليد طفوف9842621422031092

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0080.17للبنات الوفاء اعداديةاحيائيزبالة فليح احسان زينب9852221422057057

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة422.0070.33المختلطة الدعاء ثانويةتطبيقيهليل كاظم جواد هدى9862221527065003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة406.0067.67للبنين المثنى اعداديةادبيجبر كريم علي عباس9872621211005053

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة372.0062للبنين السياب اعداديةادبيعريبي معيدي كريم سجاد9882621211047027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة372.0062للبنات الموفقية اعداديةادبيفرحان سلمان ماجد زهراء9892621222022026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة439.0073.17الخارجياتادبيعبدالحسين ياسين ثامر اسماء9902621228050013
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة438.0073للبنات الفاطمية اعداديةاحيائيمحيسن جبار ستار رسل9912621422011020

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة500.0083.33للبنين المصطفى اعداديةادبيمحمد راضي علي عباس9922621211019016

اآلداب كلية/واسط جامعة358.0059.67للبنين القطيف اعداديةادبيطاهر محسن فوزي حسين9932621211041008

اآلداب كلية/واسط جامعة357.0059.5للبنات فضة ثانويةادبيغدير عليوي حسين اسيا9942621222024002

اآلداب كلية/واسط جامعة365.0060.83للبنات النور اعداديةادبياسماعيل مولود ليث سرى9952621222047028

اآلداب كلية/واسط جامعة415.0069.17للبنين المثنى اعداديةتطبيقيالرضا عبد كريم عامر حسن9962621511005013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة388.0064.67للبنات معصومة ثانويةادبينجم ابراهيم ساجد زهراء9971421222045018

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة387.0064.5للبنين المصطفى نور اعداديةادبيمحمد مزهر كمال هللا عبد9982621211015071

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة411.0068.5للبنات الخوارزمي اعداديةادبيبطي عبيد خضير والء9992621222040047

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة405.0067.5للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةاحيائيابراهيم حافظ نبيل محمد10002621411027149

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة375.0062.5للبنات الخوارزمي اعداديةتطبيقيالغني عبد مجيد علي زينب10012621522040010

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة523.0087.17للبنات العمارة اعداديةتطبيقيالزهره عبد الصاحب عبد مهدي رسل10022821522009019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة507.0084.5للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيعبيد ناجي جاسم مؤمل10032821511002088

التمريض كلية/ميسان جامعة555.0092.5للبنات المسيب اعداديةاحيائيناجي جعفر محمد الزهراء نور10042321422041191

الزراعة كلية/ميسان جامعة366.0061للبنين ثابت بن حسان اعداديةاحيائيعلي عبد عارف ياسين منتظر10052821411010053

الزراعة كلية/ميسان جامعة370.0061.67للبنات الغفران ثانويةاحيائيغيالن جاسم محمد فاطمة10062821422019061

الزراعة كلية/ميسان جامعة366.0061للبنين االهلية السديد ثانويةتطبيقيجاسم صالح حسن جاسم10071621513106004

التربية كلية/ميسان جامعة424.0070.67للبنات االقصى ثانويةادبيجبر كاظم جاسم زهرة10082821222021023

التربية كلية/ميسان جامعة424.0070.67للبنات الذهب مروج ثانويةادبيعباس خلف فرحان زينب10092821222044056

التربية كلية/ميسان جامعة450.0075للبنين دجلة ثانويةتطبيقيعلي محمد عبود حسن10102821511011025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة369.0061.5للبنين الحضارات مهد ثانويةادبيالحسن عبد رحيمه كريم منتظر10112821211020067

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة371.0061.83للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيسلمان حميد محمد جاسم10122821211039020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة388.0064.67للبنات كميت ثانويةادبيعبدال تركي حسين زهراء10132821222017018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة366.0061للبنات الخلد جنة ثانويةادبينعمه محمد زاهد زينب10142821222037029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة446.0074.33للبنات الزوراء اعداديةاحيائيحسين طه ياسين دعاء1015282042070010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة396.0066للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيصالح عبدالحسن رحيم حسين10162221411021046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0063.5للبنين النصر اعداديةاحيائيكاطع حلو جبار حسن10172221411025013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0063.83للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةاحيائيبعنون حسين مجيد حيدر10182221413021024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة407.0067.83للبنات الفردوس اعداديةاحيائيمحسن مزهر الكاظم عبد جنان10192221422003023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة410.0068.33للبنات االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيثجيل عبار ياسر بنين10202221424010052

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة419.0069.83للبنات االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيثجيل عبار شاكر فاطمه10212221424010180

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0064.5المختلطة االيمان ثانويةاحيائيمجيد شندوخ يونس خديجه10222221427004007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0063.83المختلطة الغيظ كاظم ثانويةاحيائيطوكان مبرم حسين حنان10232221427020001
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0063.5للبنين الرسول اعداديةاحيائيعاشور عبار ناصر عباس10242421411026107

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة448.0074.67للبنات اليمامة اعداديةاحيائيفريح زامل حسن فاطمة10252821422013090

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة398.0066.33للبنين السالم ثانويةتطبيقيحمود خزعل كريم عباس10262821511004029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة386.0064.33للبنات الغفران ثانويةتطبيقيشيشخان عبيد يوسف زينب10272821522019038

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0063.83للبنين الميمونة ثانويةادبينعمة جبار احمد ايوب1028282021019007

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة457.0076.17للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةتطبيقيحمود كسار غازي حسين10291621513078011

 وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة523.0887.18للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائياسماعيل محمد وائل احمد10301321411019029

 وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة581.8896.98للمتميزين التحرير ثانويةاحيائيمنصور علي خالد حسن10312921411021004

 وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة546.0091للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائيمحمد كاظم رياض مريم10322921424003156

العلوم كلية/المثنى جامعة492.0082للبنات االهلية الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيضيدان ثجيل محمد فاطمه10332221424009015

العلوم كلية/المثنى جامعة514.0085.67للبنات الزهراء اعداديةاحيائيخراطه شهد غافل بنين10342921422023040

العلوم كلية/المثنى جامعة428.0071.33للبنات الزهور ثانويةتطبيقيعلوان عاجل الكاظم عبد نور10352921522028031

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة458.0076.33للبنين السماوة اعداديةاحيائيعباس ناصر عباس مصطفى10362921411017301

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة467.0077.83للبنين المسائية القلم اعداديةاحيائيشويح كاظم صادق جعفر10372921415002016

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة452.0075.33للبنات الزهراء اعداديةاحيائيبريد محمد حمود هدى10382921422023319

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة490.0081.67للبنين البصرتين اعداديةاحيائيهيجل اصفوك جاسم صالح10392221411027076

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة432.0072للبنات الرميثة اعداديةاحيائيمحمد جبار محمد زينب10402921422027178

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة438.0073للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمحمد جبار ستار شروق10412921424005026

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة437.0072.83للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمحمد جبار كاظم نوره10422921424005034

الزراعة كلية/المثنى جامعة367.0061.17للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعبد محاري الزهره عبد هدى1043292042051329

الزراعة كلية/المثنى جامعة357.0059.5للبنات الوفاء اعداديةاحيائيمطنش شروم طارش رباب10442921422004031

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة464.0077.33للبنين السماوة اعداديةاحيائيكاظم نعيم امير سيف10452921411017129

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة478.0079.67للبنين الرميثة اعداديةاحيائيعجة فاضل عزيز محمد10462921411016129

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة443.0073.83للبنين حيان ابن اعداديةتطبيقيصحن جياد جابر سجاد10472921511023072

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة463.0077.17المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيصحن جياد جابر مسافر10482921215004152

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة438.0073المختلطة السالالت فجر ثانويةادبيسويرح حمود فارس محسن10492921217008012

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة528.0088المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائينادر وناس سلمان علي10502921415004070

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة423.0070.5للبنات فلسطين اعداديةادبيعوض عبد محمد حبيب آيات10512921222001007

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة450.0075للبنات البطحاء اعداديةاحيائيخفيف ثجيل كريم زينب10522221422045044

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة420.0070للبنات المصابيح ثانويةاحيائيوناس جابر حداوي نورس10532921422017082

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة506.0084.33للبنين المركزية المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيالحسين عبد فاضل كرار امير10542521511009010

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة523.0087.17للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيطعمه جاسم فالح فرح10551821424004022

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة473.0078.83للبنين الريف اعداديةاحيائيعبد محمود احمد ابراهيم10561221411026001
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التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة546.0091للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيعلي فرج شفيق الهدى نور10571821424008027

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة475.0079.17للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيندأ عويد ناظم نور10582021424014023

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة407.0067.83للبنين العوام بن الزبير اعداديةتطبيقيصالح اللطيف عبد صباح علي10591821511061096

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة401.0066.83المختلطة المتنبي اعداديةتطبيقيفرحان عبدهللا صالح الكريم عبد10602121517030004

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة2399.0066.5 خارجيونادبياحمد حميد حازم حسن10611821218002135

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة361.0060.17المختلطة المجيد ثانويةاحيائيمحمد فرج يوسف لينا10621821427010016

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة366.0061للبنين فلسطين اعداديةاحيائيزواله غافل حسين علي10632421411008125

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة376.0062.67للبنين محفوظ حسين اعداديةاحيائيهادي الرضا عبد حيدر علي10642721411038063

التربية كلية/سامراء جامعة378.0063المختلطة النهروان ثانويةادبيزبار حشار ناهض مصطفى1065232021181029

التربية كلية/سامراء جامعة362.0060.33للبنين المغيرة ثانويةادبيدهش طعمة محارب علي10662121211048016

التربية كلية/سامراء جامعة441.0073.5للبنين الخطيب اعداديةاحيائيحمد طه غانم ضرغام10671821411002028

التربية كلية/سامراء جامعة419.0069.83للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيجبر عبيد يوسف االء10682321422002008

التربية كلية/سامراء جامعة417.0069.5للبنات(ع) الهادي علي االمام  ثانويةتطبيقيردعان خزعل حسين يازي10691821522087028

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة440.0073.33للبنين الكندي ثانويةادبيرعيد عايد ماجد مثنى10701121211039028

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/سامراء جامعة432.0072للبنات الفضيلة اعداديةادبيعاتي حسن رزاق دعاء10712921222002051

اآلداب كلية/سامراء جامعة355.0059.17للبنين القدس اعداديةادبيجاسم محمد صديق محمد10721021211014060

اآلداب كلية/سامراء جامعة379.0063.17للبنات االهلية العلوم ملتقى ثانويةاحيائيحماش حسين خضر االء10732021424012005

اآلداب كلية/سامراء جامعة362.0060.33للبنين المسائية الصويرة اعداديةاحيائيعلي عبد حسين خالد العابدين زين10742621415004021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة419.0069.83للبنات الشمم ثانويةاحيائيحمود ساهي حميد اطياف10752221422072006

الزراعة كلية/سومر جامعة355.0059.17للبنات االهلية االنوار ثانويةاحيائيعبيد ديان علي زينب10762221424011033

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة373.0062.17للبنين النجاح اعداديةادبيطعمة معيوف خليل منتظر1077222021067053

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة383.0063.83للبنين التفوق اعداديةتطبيقيعجيل لطيف حامد كرار10782221511062016

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة365.0060.83للبنات الوفاء اعداديةتطبيقيمناتي ناهي فالح اية10792221522057001

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة367.0061.17للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقيدخيل ساجت حسين علي10802521515007055

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة364.0060.67للبنين االهلية االجيال ثانويةتطبيقيعريب كريمش ابراهيم عمار10812621513011007

األساسية التربية كلية/سومر جامعة448.0074.67للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيناصر علي احمد محمد10822221413023168

األساسية التربية كلية/سومر جامعة430.0071.67للبنات التحرير ثانويةاحيائياحمد حسن ربيع زهراء10832221422061036

األساسية التربية كلية/سومر جامعة449.0074.83للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيساجت ياسين عليوي وسن10842221424054038

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة431.0071.83للبنات (ع) الحسين بنت سكينة اعداديةاحيائيحبيب اوحيد نبيل ايه10852321422047021

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة383.0063.83للبنين التراث ثانويةتطبيقيحمزه كريم غانم حسين10862321511050012

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة386.0064.33للبنين الرسول اعداديةتطبيقيعلوان كاظم عواد حسن10872421511026012

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة389.0064.83للبنين الثورة اعداديةتطبيقيحسين فليح حسن جعفر10882821511001026

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.3272.05للبنات التحرير ثانويةاحيائيعبود فوزي فارس بلسم10892321422021016
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البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة364.0060.67للبنين النفيس ابن اعداديةتطبيقيحسون الساده عبد خضير يوسف10902421511044078

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة424.0070.67للبنين العلمية الفقار ذو اعداديةاحيائيحمود سلمان محمد هللا عبد10911121411006050

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0074.67للبنين الثورة اعداديةاحيائيعليوي عباس كامل زيد10922321411003026

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة422.0070.33للبنين المؤمل اعداديةاحيائيمنديل الحمزه عبد ميثم علي10932321411046116

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة426.0071للبنين البيطار ابن ثانويةاحيائيعبد جواد جبار مجتبى10942321411052022

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0076.5الخارجياتاحيائينصيف علي عامر ضحى10952321428050236

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة360.0060المختلطة السهول ثانويةاحيائيشنان محمد عدنان محمد10962321417050020

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة371.0061.83للبنات اآلمال ثانويةاحيائيكاظم مجيد باسم فاطمه10972321422042055

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة364.0060.67للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيسلمان هزاع احمد تقى10982321422051017

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة406.0067.67للبنات فليفل مجيد انتظار ثانويةاحيائيهويدي حسين جعفر حوراء10992321422063024

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة359.0059.83للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحمد رضا باسم زهراء11002321424006160

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة390.0065للبنات طليطلة اعداديةاحيائيحميد محي مشتاق شفاء11012321422017192

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة381.0063.5المختلطة هاشم بني راهب ثانويةتطبيقيوناس حسين عدنان زهراء11022421527004001

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة403.0067.17للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيحمدي سالم اسامة محمد11031721511011080

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة419.0069.83للبنين تلكيف اعداديةتطبيقيمحمود فاروق احمد الرحمن عبد11041721511080012

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة366.0061للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائييحيى الرزاق عبد زهير احمد11051721411017009

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة379.0063.17للبنات شفق ثانويةاحيائيرضا أحمد جهاد زينب11062021422043021

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة370.0061.67للبنين االهلية النصر جرف ثانويةاحيائيعباس سالم عبد العابدين زين11072221413048035

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة407.0067.83للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيفاضل محسن محمد ابراهيم11082521411008007

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة375.0062.5للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيحسين ساعد امير حسن11092521413030013

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة368.0061.33للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيالرحمن عبد خالد احمد خالد11103321411001027

القانون كلية/نينوى جامعة455.0075.83للبنين االمين اعداديةادبيجرجيس حازم عامر مصطفى11113121211003058

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة533.0088.83المختلطة النخيل ثانويةاحيائيصالح علي محسن اركان11121921417015001

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة511.0085.17للبنات االنفال ثانويةاحيائيهللا عبد نجم محمد ظالل11131921422089124

القانون كلية/الفلوجة جامعة436.0072.67للبنين الشموخ اعداديةادبيشالل محمد كريم محمد11141921211053033

القانون كلية/الفلوجة جامعة426.0071للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيصالح مهيدي صالح الوهاب عبد11151921215010077

القانون كلية/الفلوجة جامعة428.0071.33للبنين الحبانية ثانويةاحيائيابراهيم حميد المجيد عبد علي11161921411046039

القانون كلية/الفلوجة جامعة420.0070للبنات النموذجية الحواري ثانويةاحيائيحسن مهدي اسماعيل مريم11171921422081104

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة405.0067.5للبنات العامرية اعداديةاحيائيياس سلمان محمود ورود11181021422036158

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة406.0067.67للبنين زالة عين ثانويةاحيائيسطام حماده محمود علي11191721411060013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0072للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةادبيفياض محمد احمد أيمن11201921211041008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة392.0065.33للبنين الكرمة اعداديةادبيعباس فخري ثامر ضياء11211921211065022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة382.0063.67للبنات المسائية االنتصار ثانويةادبيابراهيم عباس سعدي حنان11221921226008008
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة366.0061للبنات الفارسي سلمان ثانويةاحيائيعلي حسن خالد امنه1123192042250001

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة383.0063.83المختلطة الوفاء ثانويةاحيائيجاسم حميد الستار عبد مها11243121427003010

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة379.0063.17للبنات العامرية اعداديةاحيائيالمجيد عبد عمر ياسر هاجر11251021422036147

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة405.0067.5للبنات النهضة اعداديةاحيائيشيحان حمد سامي مريم11261921422055107

التمريض كلية/تلعفر جامعة546.0091للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةاحيائيحلو محمد محسن عذراء11272721424005016

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة554.0092.33للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةتطبيقيعيسى حسن وليد سجاد11281621511019081

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة374.0062.33للبنين المصطفى ثانويةادبيسليمان داود علي مهدي11291721211075035

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة378.0063للبنات جوارجرا ثانويةاحيائيميرزا محمود حاجي النه1130312042031043

التربية كلية/الحمدانية جامعة436.0072.67للبنين وردك ثانويةاحيائيحسن عباس عبد نور11311721421071015

االنكليزية اللغة قسم/التربية كلية/الحمدانية جامعة493.0082.17للبنين خورسيباط ثانويةادبيمحمد قاسم محمود نزار11321721211209021

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة526.0087.67للبنات الشفق ثانويةاحيائيمحمد صالح فيصل ناريمان11331921422106058

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة427.0071.17للبنين العلميه روح بن الحسين ثانويةاحيائيخشان عبد بشير الباقر محمد11341121411049090

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة501.0083.5للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيجبر ساجت هللا عطا أسماعيل11351121411025002

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة422.0070.33للبنات القصواء ثانويةاحيائيحسين عبد جالل بتول11361221422051022

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة436.0072.67للبنات العراقية اعداديةاحيائيعبد جاسم محمد فاطمه11372121422049202

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة366.0061للبنين الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيصالح عذبي علي احمد11381621511035009

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة371.0061.83للبنات ميسلون ثانويةتطبيقيقدوري نعمان محمد راية11391821522026004

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة405.0067.5للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيحسين علي بشار رضوان11401721511023013

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة483.0080.5للبنين المسائية الراية ثانويةاحيائيرفاعي هللا سعد همام هيثم11411921415006144

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة413.0068.83للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهتطبيقيعباس علي سربن لؤي1142202051048065

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة368.0061.33للبنات اليقظة ثانويةتطبيقيعلي محسن جالل دنيا11432021522032018

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة536.0089.33للبنات الحريري ثانويةاحيائيهللا عبد نعمه حمود بثينه1144202042114020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة539.0089.83للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيوحيد محمد وسيم عباس11452321411062033

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0090.5للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيمحمود ابراهيم محمد ايه11462021422030013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0053.5للبنين الشرقية االعداديةاحيائيسلطان حازم محمد لؤي11471721411008293

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0050للبنين االمجاد اعداديةاحيائيابراهيم سالم وسام مهند11481721411026203

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0053.83للبنين غربي امام ثانويةاحيائيحياوي دخيل اسماعيل خليل11491721411046020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0053.67للبنين المصطفى ثانويةاحيائيعلي ابراهيم احمد ابراهيم11501721411075001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0055.5للبنين القبة ثانويةاحيائيداود سليمان داود محمد11511721411077035

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0054.33للبنين باهلل المعتصم ثانويةاحيائيعائد فتحي احمد ضاري11521721411148031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0051.33للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمولود عابد برهان محمود11531721415002373

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0051.67للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيحسين سعيد ياسين عادل11541721415004024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0054.83للبنات الفضيلة ثانويةاحيائيسالم فتحي عايد خلود11551721422052014
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0055.17للبنات الخضرانية اعداديةاحيائيعلي شامخ علي نجوى11561821422057118

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0058.17للبنين قوش قرة اعداديةتطبيقيجندو عبدال جنان فالنتين11571721511067012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة360.0060للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيمراد الماجد عبد زيدان يحيى11581721513005012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0053للبنين الفرات اعداديةاحيائيطعمه محمد قيس ضياء11591821411019044

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0053للبنين الجهاد اعداديةاحيائيعبيد القهار عبد مخلص حسام11602021411003026

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0054.17للبنين الرواد اعداديةاحيائيصالح خليل احمد سامر11612021411021045

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0051للبنين الزاب اعداديةاحيائيسلطان حمد سامي يوسف11622021411025058

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0050.17للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةاحيائيواحد حمزة ايوب احمد11632021411039009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0059.5كردية دراسة للبنين محمد قازي اعداديةاحيائيشاهوار الدين عز إبراهيم أيوب11642021411097010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0057.33للبنين االهلية االولى العلوم دار ثانويةاحيائيمحمد حسن فالح محمد11652021413002061

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0053.5المسائية الشرقية اعداديةاحيائيمحمود باقر االمير عبد مصطفى11662021415007079

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0059.5للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيحسين علي منتظر فاطمه11672021422008101

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0059.5كردية دراسة للبنات كويستان اعداديةاحيائيمجيد رفيق عماد زينه11682021422087084

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0058.67للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيابراهيم خليل منذر زبيده11692021426002047

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0052.67للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقيحميدي جاسم أسماعيل محمد1170182051089035

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0052.83للبنين المدحتية اعداديةتطبيقيمزيد جبر رحيم سجاد1171232051017032

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0056للبنين اليمن اعداديةتطبيقيغالب علي محمود واثق احمد11721021511016008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0053للبنين الكندي اعداديةتطبيقيعلي عبد سبتي سفيان علي11731021511019066

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0058.5للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيعلي محسن سعد حيدر11741621511002083

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0054للبنين السالم اعداديةتطبيقيابراهيم مشعان عصام مصطفى11751921511058038

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0058.67المختلطة شمالن ثانويةاحيائيابراهيم عطية عبد سهاد11762021427026025

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0052للبنين اإلعتدال اعداديةتطبيقيفري جبار ستار احمد1177282051017005

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0055.33للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيعمر كريم الرزاق عبد هللا عبد1178182041149033

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0055للبنين سومر ثانويةاحيائيفهد رشاد حسن حارث11791821411068008

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0055.5للبنات البوجواري ثانويةاحيائيحسين ابراهيم خليل صبريه11801821422009018

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0055.17للبنين الجواهري ثانويةتطبيقيسعيد محمد الجبار عبد خضر عبدهللا1181122051013025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0058.83للبنين الشورة ثانويةادبيمحمد سلطان ثائر عامر11821721211033010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0057.33ايسر-  الخارجيونادبيعبدهللا فاضل عبدهللا محمد11831721218010695

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0058.83للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيرجب يونس لطيف فاطمه11841721222001029

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0058للبنات سيوان ثانويةاحيائيمحمد امين محمد علي زينب1185312042038024

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0058للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيحسن عيدو خضر خالد1186332041052023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0059للبنات الرشيدية اعداديةاحيائيالقادر عبد علي محمد جيهان11871721422022050

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0055للبنات سفلى اسديرة ثانويةاحيائيمحمد يوسف واثق لينا11881821422109023
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0054.67للبنين القيارة اعداديةادبيعلي خليل رفاعي زيد11891721211042008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0054.17للبنين الرضواني اعداديةادبيصوفي مرعي الخالق عبد محمد11901721211147093

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0056.33للبنين القبس اعداديةادبيغضب عادل اثير عمر11911821211110021

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0057.67للبنات العليل حمام اعداديةاحيائيالعطاهلل محمد العزيز عبد صفا11921721422009059

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0055للبنين الواسطي اعداديةاحيائيدويل محمد احمد الحكيم عبد11931821411047034

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0053.33للبنات البصير مهدي محمد اعداديةتطبيقيجواد مهدي عامر امنة1194102052109004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0053للبنات اسماء اعداديةتطبيقيعلي محمد كاظم باسم زينب1195242052104008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0052.67للبنات النموذجية االنبار ثانويةتطبيقيحسين غازي عماد فاطمه1196312052058011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0056للبنين االهلية العلوم دار ثانويةادبيويردي هللا حاج خليل لهيب نور1197202021030017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0058.33كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيهللا عبد كريم سيروان احمد1198202021313006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0055.33للبنات شفق ثانويةادبيعيسى حسين نجاح فائزة11992021222043018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0058.5للبنين سيوان ثانويةادبيحمد صالح مجيد مصطفى12003121211001018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0054للبنين الفرقان إعداديةاحيائيحسن جهاد يلماز عمر1201182041021029

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0054.17كردية دراسة-   للبنين هلكوت اعداديةاحيائيرحيم محمد عاصي احمد1202182041381007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0053.33للبنين الجهاد اعداديةاحيائيمحمد اكبر بيات محمد1203202041003082

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0050.33للبنات دمشق ثانويةاحيائيحميد امين محمد ميعاد12041821422043094

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0058.33للبنين النضال ثانويةاحيائيعلي عمر غازي فارس12052021411012052

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0057.67للبنين المهيري ثانويةاحيائيخلف حسين القيوم عبد بكر12062021411029007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0055للبنات الشهباء ثانويةاحيائينجرس محمد سليمان ازهار12072021422007010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0053.83كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةتطبيقيحسين احمد طارق الخالق عبد1208202051311014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0054.67للبنات حطين ثانويةتطبيقيحمادي أدريس بشار رفيدة1209202052133008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0054للبنين نافع بن عقبة إعداديةتطبيقيعلي حسين هشام مراد12101421511007074

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0054.5كردية المختلطة المسائية ساسان ثانويةتطبيقياحمد حمه قاسم الدين صالح12112021517064001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0053.17للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيخلف زيدان محمد زياد12121721215015038

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0053.33للبنين بابا كوزلو ثانويةادبيخضر محمد قادر عبيد12132021211027010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0052.67المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيحميد ابراهيم ثامر محمد12142021215006164

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0054للبنات القورية ثانويةادبيمهدي فاضل حسين فدك12152021222011023

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0053.83للبنات همسة ثانويةادبيحسين علي محمد فاطمه12162021222054015

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0050.5للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيخليف مطير جاسم عباس1217152021017071

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0058.83للبنين الفرقان اعداديةادبيارحيم كمال فاضل هللا عبد12181821211020032

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0056.17للبنين الفرقان اعداديةادبيبكر حسين صدام عمر12191821211020039

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0058.5للبنين الحضارة اعداديةادبيصالح حمدان طه بالل12201821211051012

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0052للبنين سومر ثانويةادبيغزال جدوع حمد عماد12211821211068017

50 من 37 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية  مسبقا استمارة يقدموا لم الذين الطلبة اعتراضات نتائج

2022/2021 الدراسية للسنة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0053.33للبنين سومر ثانويةادبيمطني ذنون رمضان عمر12221821211068018

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0058.33للبنين رأى من سرى ثانويةادبيصالح ابراهيم فوزي الجليل عبد12231821211071019

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0056للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيهنو عواد خميس ساجد12241821211098008

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0055.67للبنات الخرجه ثانويةادبيجاسم محمد كريم رفل12251821222056013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة373.0053.33كردية دراسة للبنين ياران اعداديةادبيمحمد حميد فرهاد محمد12262021211092017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0051.17المختلطة المتنبي اعداديةادبيخلف قدوري عادل ايفال12272121227030007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0054.5للبنات ميسلون ثانويةاحيائيحسين عويد فيصل ضحى12281821422026034

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0056.33للبنات اسماء اعداديةاحيائيصالح مجيد نافع طيبه12291821422077119

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0058.33للبنين اشور اعداديةتطبيقيلواخ علوان محيميد فيصل12301821511070041

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة586.0097.67للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائيحسن حسين علي تبارك12312221424027006

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0072.83للبنين االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهليل محيسن حسن كاظم12322521413031438

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0081.83للبنات االمير اعداديةاحيائيهادي الحسن عبد عمار سما12332521422021100

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0062.5للبنين السدة اعداديةتطبيقياسدخان كريم شامل علي12342321511016017

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0062للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقيعليوي حسن صادق حسين12352521515007021

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0087.33للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيرديف صبحي باسم باقر محمد12362921511025231

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0063.67للبنين االكرمين اعداديةتطبيقيعلي عبد الرزاق عبد الخالق عبد السالم عبد12371621511017079

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0062.33للبنين المعقل اعداديةتطبيقيالهيل ابو حنون عدنان هللا عبد12381621511018075

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0063.5للبنين الحمد اعداديةتطبيقيناهي طاهر علي حسين12391621511051035

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0062.5للبنين االهلية النخيل ثانويةتطبيقيعلوان حسين حسن جعفر12401621513122002

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0066.67للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيكريم إبراهيم قيس حسين12411621515002053

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0063.67للبنين النفيس ابن اعداديةتطبيقيكاظم صافي محمد ليث12422421511044058

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0065.83للبنات البنين ام ثانويةتطبيقيعلي صبري علي ايالف12432921522026008

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0060للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيحسن محمد سالم علي12441621511002152

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0067.33للبنين السبطين اعداديةتطبيقيابنيه هاشم ماجد محمد12451621511016121

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0060.5للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيسلمان حسن فالح حسن12461621513004027

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0060.33للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيالحسن عبد عوفي قصي هللا عبد12471621515003067

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0070.17للبنين االسكندرية اعداديةتطبيقيمحمد عباس رافع نذير12482321511001022

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0061.17للبنين الكندي اعداديةتطبيقيمحمود غفوري الكريم عبد احمد12492321511007007

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0067.17للبنين النيل ثانويةاحيائيحمزة شبيب عباس علي12502321411029082

 والمعدات المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0064.33للبنين االهلية العراق كل ثانويةاحيائيكريم مهدي موفق علي12512321413023012

 والمعدات المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0060.17للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيجثير الحسن عبد جبر علي12521621511015082

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0060.17للبنات االسكندرية ثانويةاحيائيابراهيم اسماعيل علي زهراء12532321422019029

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0092.33للبنات طليطلة اعداديةاحيائيالكريم عبد العظيم عبد عالء بشرى12542321422017034
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النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة570.0095للبنين المركزية الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيجموع هناوي جميل سجاد12552521411008145

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0094.67(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيياسين يونس عدنان تبارك12562521422022205

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0053.17للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيعباس نجيب كاظم احمد1257232041071006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0053.17للبنات الشموس اعداديةاحيائيعليوي الحسن عبد غني غفران1258232042101058

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0050.5للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةاحيائيعلي هادي عباس زهراء1259272042070047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0053.83للبنين الكندي اعداديةاحيائيطاهر علي محمد طاهر باقر12602321411007020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0057.17للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيثامر عبد حيدر علي12612321411041057

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0058.17للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيهللا عبد كامل هاتف مرتضى12622321411041090

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0050للبنين حلب ثانويةاحيائيهللا عبد حسين علي حسين12632321411044008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5المختلطة المرتضى اعداديةاحيائيكمون عبيد خضير هللا عبد12642321417013018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0056المختلطة العمادية ثانويةاحيائيحريز عبيد محمد عالء12652321417055021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33الخارجيوناحيائيشمر مهدي عباس هشام12662321418001543

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0052.5للبنات فلسطين ثانويةاحيائيحسين حسن فالح هدى12672321422009032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0052.33للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيجاسم عباس محمد زينب12682321426001156

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0055.5للبنين االهلية االنوار اعداديةاحيائيضاحي الواحد عبد صاحب مؤمل12692421413008042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة302.0050.33للبنين الوحدة اعداديةاحيائيصباح داخل علي الهادي علي12702521411005086

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0061.67(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعبد كريم مؤيد رنا12712521422022383

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0054.17للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةاحيائيجاسم غالب ناهي حوراء12722721422004025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0059.83للبنات الشموس اعداديةتطبيقيشاكر حسن حمزه امنه12732321522025002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنين الفرات اعداديةتطبيقيعبيس رحيم فاضل محمد12742721511034060

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنين االندلس اعداديةاحيائيسلمان عبد قاسم علي12752321411033151

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنات الهدى اعداديةتطبيقيسرحان عايد عبدالستار يقين1276152052047050

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0056.33للبنين المعراج اعداديةتطبيقيمحمد شهاب توفيق عمار12771121511023023

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0056.83للبنين االهلية البهاء ثانويةتطبيقيياسين جعفر محمد علي حسين12781621513113011

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0057.67للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيالرسول عبد قاسم اكرم حسن12791621515013165

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0056.67للبنات المحاويل اعداديةاحيائيهللا عبد سعيد عبد رقيه12802321422039081

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0055للبنات المروج اعداديةاحيائيمهوس سباهي قاسم سحر12812221422030045

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0055للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيرديف كاظم محمد مصطفى12822521413023133

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيهادي مالك حيدر احمد12832521415002004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0055للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيمحمود كاظم حيدر مهند12842521415002323

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0055.83(أ) للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعلوان حسن احمد غدير12852521422004581

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0063.5للبنات االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيعطيه عبد عالء ضي12862521424030091

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0056.83للبنين العباسية الروضة ثانويةتطبيقيمحمد درويش سمير هللا عبد12871621511059028
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النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0059.83للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةتطبيقيحسين علي حسن زيد12882521515009007

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0059للبنات الرحمة مالئكة اعداديةاحيائيعطيه ياسر سمير زهراء12892721422025063

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0058.83للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةتطبيقيمحمد هاشم جواد عباس12901621511076021

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيحمودي سعيد احسان مرتضى12912721511029075

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0052.5للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيبحلوك غانم سامي اسعد12922421415004014

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0057.33للبنات الرميثة اعداديةاحيائيصالح كاظم جواد زهراء12932921422027134

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0054.17للبنين االبتكار اعداديةتطبيقيخضير عليوي فالح مهند1294112051151053

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0053.83للبنات اليرموك اعداديةتطبيقيجعفر محمد زهير رسل1295272052059017

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0057.5المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةتطبيقيعبد تركي حامد صادق12962521517006012

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0054للبنات الرباب اعداديةاحيائيابراهيم يحيى ناظم ضحى12972421422004118

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0053.5للبنين االهلية الكفيل انوار ثانويةاحيائيحرجان الحمزه عبد امير الحكم12982521413028006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0054.5للبنين رشد ابن اعداديةادبيحبيشي عباس علي حسنين1299262021047041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0056.5للبنين رشد ابن اعداديةادبيحبيشي عباس علي مجتبى1300262021047161

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0053.67المختلطة مدين بو ثانويةادبيعبيد مجول مطر ضياء1301262021154012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0055للبنات التعاون ثانويةادبينهيب مخيلف ثامر مريم13021621222083027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0053.17للبنين المسائية الكفل ثانويةادبيلطيف رحيمه محمد جعفر13032321215001016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0055المختلطة الجماهير اعداديةادبيعبد عبيد سامي علي13042321217012042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0059.33للبنات الكوثر اعداديةادبيناصر زيد عبد علي زينب13052321222038013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0058للبنات (ع) الحسين بنت سكينة اعداديةادبيعفلوك مطر أحمد فاطمه13062321222047031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0053.17للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيهاشم غني محسن الهدى نور13072321222060021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0054.67للبنات الزاكيات ثانويةادبيعزيز محي محمد نور13082321222065009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5الخارجياتادبيبالو فارس حسين عذراء13092321228050372

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0057.5للبنات طليطلة اعداديةاحيائيهطيل مسلم الرضا عبد طيبة1310232042092171

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0062للبنات عمارة ام اعداديةاحيائيبخيت كوني أحمد دعاء1311272042071022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0060.67المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةاحيائيحسين خضير حسين محمد13121821417077055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0058للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيعبيس خضير فالح محمد13132321411019176

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0061.83المختلطة االخوة ثانويةاحيائيحمزه نوماس ستار علي13142321417040022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0059للبنات المناذرة اعداديةاحيائيموسى حسن محمد ريام13152321422003054

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0063.83للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيكاظم حمزه كاظم بتول13162321422008013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0057للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيناصر علي حسين بنين13172321422045020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0057.5للبنات قباء ثانويةاحيائيناجي احمد شهاب رسل13182321422070023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0053.83للبنات السرور اعداديةاحيائيباكون عويد يحيى لمياء13192421422002101

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0056.17للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيحسين يوسف رياض لينا13202321522048044
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0053.67للبنين المحاويل اعداديةادبيغالي الرضا عبد صدام زيد1321232021008035

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0052.5للبنين المعارف اعداديةادبيعلي لطيف حسن علي13222121211005024

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0056.5للبنين صنعاء اعداديةادبيخلف محمد حسين يقين13232321211011091

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0052.17للبنين البيان اعداديةادبيجواد حمزه حسين جعفر13242321211014009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0058.17للبنات قرطبة اعداديةادبيخضير عباس ناجي ريام13252321222050021

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0054.33للبنات جواد مصطفى ثانويةادبيجبر كاظم ستار انفال13262321222052005

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0055.83للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةادبيهللا عبد مجبل هللا عبد عال13271621226002043

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0056للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيعبد حسن خالد وليد13282521211012306

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنين التحرير اعداديةاحيائيسالم محيسن عباس مؤمل13292621411002099

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0053.67للبنين المسائية الصالحية ثانويةادبيالكاظم عبد نور حسن مهند13302421215011024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنات الصباح اعداديةادبيعبد نعمه حسين فاطمة13312521222007093

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0057.67للبنين االهلية العلمية النخبة ثانويةاحيائينور علي عبد عباس13322421413010045

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0069.67للبنات االهلية المقدس الوادي ثانويةاحيائياكبر علي مهدي عادل جمانه13332521424008001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0057.5للبنات الحوراء اعداديةتطبيقيجاسم اليمة عبد حسين رسل1334242052123019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0056.83للبنين كربالء اعداديةتطبيقيعليوي جبر ستار حسين13352221511034020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0057.33للبنين المسائية حيان ابن ثانويةتطبيقيزياد جابر حسن عادل13362421515003045

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0053.67للبنين المسائية زرارة ثانويةادبيالنبي عبد يحيى الواحد عبد احمد13372721215003003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0058.83للبنين النزاهة ثانويةاحيائيناهض حسن سالم حسن13382221411085002

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0053.33للبنين الوقار اعداديةاحيائيسلمان عبيد عبد احمد13392721411044009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0060للبنات (ع) الفاروق اعداديةاحيائيرهك هادي علي االء13402721422008005

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0056.5للبنات (ع) الفاروق اعداديةاحيائيعزاوي احمد ساجد طفوف13412721422008101

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0057.83للبنين كربالء اعداديةتطبيقيراضي حميد جليل محمد1342272051001112

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0058.17للبنين الكندي ثانويةادبيعبود حميد جابر احمد1343242021040002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0052.67للبنات النور اعداديةادبيهللا عبد حسون فرج ساجدة1344242022095027

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0052.5للبنات بلقيس ثانويةادبيعبيد كاظم حيدر زهراء1345242022110020

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0054.33للبنات الغساسنة اعداديةادبيشيال شالل حسين زهراء13462321222002015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0056.67الشيعي الوقف-  للبنات الزهراء فاطمة ثانويةادبيمحي عزيز كريم فاطمه13472921222005015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0065.5للبنين الزيتون اعداديةاحيائيحسين غني حميد كرار13482421411015174

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0061.83للبنات دمشق اعداديةاحيائيكايم غسان عالء نورا13492421422024328

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0060للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيعباس محسن احمد زهراء13502421422030073

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0061.83للبنات الفاضالت اعداديةاحيائينجم كاظم جواد زهراء13512421422030076

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0058.5للبنين الثقلين اعداديةادبيرحيم حبيب حاتم محمد1352292021009120

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0054.17المختلطة العارضيات اعداديةادبيحسن شيال حاتم علي13532421217003010
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السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0058للبنات عطشان الشيخ ثانويةاحيائيبتال حسين نافع ايات13542921422033003

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0059.17للبنات النجاة ثانويةتطبيقيمتعب غازي غالب رباب13552921522034014

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0058.33للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيراضي جميل علي حسن13562421413018030

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0071.83للبنين (ع) الصادق االمام اعداديةتطبيقيكرم جاسم خلف مصطفى13571321511002063

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0073.5للبنين الجديد الفجر اعداديةاحيائينجم نيسان رعد غزوان13581021411032017

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0075.33الخارجياتاحيائيمحسن عيدان عماد الحان13592621428050017

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة404.0067.33للبنين العلمية نصر نبوخذ اعداديةتطبيقياحمد اللطيف عبد محمد بكر13601121511015023

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0071.67الخارجياتتطبيقينعيت محمد حسن يقين13611021528050078

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة404.0067.33للبنات االمال اعداديةتطبيقيعباس عبد اسماعيل امل13621121522011006

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة418.0069.67للبنين المروج إعداديةتطبيقيهاشم الحسين عبد وائل مصطفى13631421511011118

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة405.0067.5للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيعلي محمد كاظم كريم كرار13641421511047047

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0069.17للبنين المروج إعداديةاحيائيزيدان سوادي كمال حيدر13651421411011035

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة398.0066.33للبنين العلمية المعارف اعداديةتطبيقيسعيد عباس مضر أحمد13661121511005003

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة395.0065.83للبنين النور اعداديةتطبيقيشبوط خلف عادل كرار13671221511023080

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة428.0071.33للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيخلف حمو سليمان فيحاء13681121222017092

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة401.0066.83للبنات االنتصار اعداديةادبيمصطفى زكي خليل عدي لينا13691321222015099

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة401.0066.83للبنات االنتصار اعداديةادبيحسين مهدي عالء نبأ13701321222015116

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة397.0066.17للبنين برد بن بشار إعداديةادبيمهدي الكريم عبد ابراهيم يحيى13711421211023290

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة368.0061.33للبنات زبيدة ثانويةتطبيقيمري زبون عيدان هبه1372112052108053

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة369.0061.5للبنين النور اعداديةتطبيقيعبد محسن هادي حسن1373122051026015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة381.0063.5للبنين ابابيل اعداديةتطبيقيكريم ارحيم الكريم عبد امير1374132051011005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة379.0063.17للبنين الكندي اعداديةتطبيقيمحمد صبري ابراهيم الرحمن عبد13751021511019044

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة377.0062.83للبنين البالد ثانويةتطبيقيصالح كريم حسين كرار13761221511008016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة389.0064.83للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيسلمان اللطيف عبد الستار عبد حسنين13771221511027039

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0061للبنين السويس اعداديةتطبيقيجابر طالب عالء حسين13781321511006024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة386.0064.33للبنات العربية الثورة اعداديةتطبيقيحبوب سلمان علي جيهان13791321522017011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة369.0061.5للبنين المسائية الصديق اعداديةتطبيقيسكران حافظ الكريم عبد حسين13801421515001037

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0060.5للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيجابر نده خليل ايه13811621522076007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0096.5للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيعبيد حسين علي محمد13821321411008113

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0095للبنين االهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيلفي علي حيدر كرار13832221413006151

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0090.33للبنات االصالة اعداديةاحيائيمحمد مصحب احمد تمارى13841121422024021

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0089.17للبنات قار ذي ثانويةاحيائيعبيد مزهر ماهر زينب13851821422068027

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0088.17للبنات المسيب اعداديةاحيائيكريم عبود محمد سجى13862321422041115
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المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0089للبنين البيطار ابن ثانويةاحيائيعبيد الرحمن عبد اسماعيل طه13871921411117007

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0088.33للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيحسن فالح حازم ايه13882121422013017

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0093.17للبنين التميز اعداديةاحيائيعداي فارس جمال احمد13892221411077003

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0091.33للبنين المجد ثانويةاحيائيعلي جاسم فاضل عباس13902321411065030

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0091للبنات الخنساء اعداديةاحيائينادر وناس فاضل زينب13912921422003087

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0055.67للبنين البراق صاحب اعداديةاحيائيشاطي عباس محمود ياسر13921021411035024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0054.17للبنات العلمية المصطفى اعداديةاحيائيسلمان داود عماد أديان13931121422044002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0057.67للبنات الفوز اعداديةاحيائيالكريم عبد حميد ميثم حوراء13941221422013035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0059للبنين الخير دجلة ثانويةاحيائينعمه هامل نجم كرار13951321411033029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنات العراق زهو اعداديةاحيائيحطاب احمد باسم دانيه13961321422009016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.5للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيحمد عبد طه ياسين13971421415004112

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنات عائشة اعداديةاحيائيجاسم حمزه حسن ميس13981421422010197

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة381.0063.5للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمحيسن حسن حامد زينب13991421422062065

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0056.67للبنين الرافدين اعداديةاحيائيعكار حمد قاسم حيدر14001521411001033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0061.83للبنين البشير اعداديةتطبيقيجبر عجه حسين هللا عبد1401142051036037

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0051.33للبنين األمين ثانويةاحيائيعوده عفات سعدون محمد1402192041076020

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0050.67الفلوجة في للبنين المركزية االعداديةاحيائيحمادي عبد محمد فهد14031921411010036

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0057.67للبنين ياسر بن عمار اعداديةاحيائيجريذي حسين ابراهيم الوارث عبد14041921411040041

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة473.0078.83للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةتطبيقيبرع عبد صباح سلطان14051921515005026

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة376.0062.67للبنين الرومية ابن اعداديةاحيائيجاسم احمد سرحان فراس14062121411036028

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0052.5للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيالمجيد عبد محمد ماجد ابراهيم14072121411049004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0053.5للبنين االهلية االجيال ثانويةاحيائيذياب شمس حسن علي14082121413001009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائيجليل ابراهيم كرار الفقار ذو14092121415005009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنات النبوة اعداديةاحيائيعبد حسين صفاء انفال14102121422055006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنين المركزية اعداديةتطبيقيعارف محمد لؤي الدين نور1411212051004058

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0057.5للبنين الرومية ابن اعداديةتطبيقيياسين محاسن قحطان الرحمن عبد1412212051037019

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0055.83للبنين العدالة ثانويةتطبيقيصافي الحسين عبد طالل احمد1413212051044001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنات المناذرة اعداديةتطبيقيراضي عدنان بركان غفران1414232052078025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0053.5للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيبندر خنيصر حسون علي14151421511016089

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنين الطالئع اعداديةتطبيقيعلي محسن كريم باقر14161621511012013

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0052.67للبنين الفجر اعداديةاحيائيعصواد كاظم جواد احمد14172221411029001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0052.5للبنين المثنى اعداديةاحيائيمعيوف محسن لطيف ابراهيم14182621411005001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0053.67للبنين المثنى اعداديةاحيائيمعيوف محسن لطيف باقر14192621411005017
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنين الخزاعي دعبل اعداديةاحيائيحسين كاظم موسى عقيل14202621411032029

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0052.33للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائينجم حسين سرحان حوراء14212621422004035

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنات الزهراء اعداديةاحيائيبدن رشيد عدنان زينب14222621422026084

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0063.17للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيمريز عطيه كريم ازهار14232621422029001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0058.5للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيشريجي خلف علي زهراء14242621422032038

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0056.17للبنين المسائية الحي اعداديةتطبيقيكاظم حسن كريم حسنين14252621515003020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0058للبنات البطولة اعداديةادبيفارس غنام فارس االء14261021222028013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0057.5للبنات المعرفة ثانويةادبيمحمد فرحان عارف اخالص14271121222060001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0057.5للبنين الدولة سيف ثانويةادبيحلبوص محمد عدنان قصي14281221211002024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0057.5للبنين االنصار اعداديةادبياحمد هيجل احمد وائل14291321211003052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0057للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيجاسم كاظم صادق همسه14301421222046062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0058.33للبنات الناصرة اعداديةادبيجميل فخري محمد حنين14311421222056011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0075.67للبنات الطيبات اعداديةادبييوسف حسن ابراهيم ايمان14322121222085020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0051.5للبنات عمارة ام ثانويةاحيائيعلي عسكر حيدر فاطمه1433122042117027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة373.0062.17للبنات الفردوس اعداديةاحيائيمحمد أحمد شهاب زهراء1434132042118113

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0053.17للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيماهر زاكور ستار حسين1435152041007024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0059.17للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيخليل مزهر محمد أكبر علي1436152041007063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0051.67للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيحرز سوادي وسام كرار1437152041007103

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0052.17للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيعيسى جابر علي بشير14381221415003009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0052.83للبنات عمارة ام ثانويةاحيائيعبيد صاحب عدنان تبارك14391221422035010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0052.67للبنات القصواء ثانويةاحيائيمحمد صالح احمد آيه14401221422051001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.5الخارجياتاحيائيحبيب رشيد احمد رند14411221428050084

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0053.17للبنين الصفا اعداديةاحيائيصبحي جمعة هثيم علي14421321411027039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0054.67الخارجيوناحيائيكريم الحسين عبد خالد الوليد14431321418001021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0055.67للبنين النهوض اعداديةاحيائيدنان مهدي سليم مؤمل14441421411039136

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0059.67للبنات الضفاف ثانويةاحيائيورد باشخ يونس حوراء14451421422024030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0061.17للبنات الصواري ذات ثانويةاحيائيمتي حسين محمد باسم ذكرى14461421422028022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0051.67للبنات المعالي ثانويةاحيائيحمودي صادق محمد زينب14471421422054017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0054للبنين الرافدين اعداديةاحيائيحسن الحسين عبد رحيم علي14481521411001072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0058للبنات الهدى اعداديةاحيائيكاظم لفته حسين شهد14491521422007127

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0060.67للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيالرضا عبد حسين علي ديار14501521422010035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0065.67للبنات الرباب ثانويةاحيائيطليع عواد سمير زهراء14511521422012034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0052.5للبنات المسائية سمية ثانويةاحيائيمحمد حسن فالح زهراء14521521426001085
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0059.33للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيمحمد حسين غزوان ميسره14531821422110047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنين االهلية بغداد ثانويةاحيائيجابر عجيل صادق مقتدى14542221413025126

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيكاظم هادي عسكر رضا علي14552521413014058

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0059للبنات البسالة اعداديةتطبيقيجابر شمخي عباس الزهراء فاطمه1456132052092026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0059.5للبنات المسائية االصمعي ثانويةتطبيقيابراهيم حميد سامي رويدة14571321526001026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0060.17للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةتطبيقيفياض عمران عمار يوسف14581521511006092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنات البتول اعداديةادبيخليل حمزه حميد رسل1459112022072042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0057.67للبنين البراق اعداديةادبيمهدي خلف هيثم عادل1460152021002084

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنين القدس اعداديةادبيمجيد حميد هشام الحميد عبد14611021211014032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنات المعراج اعدايةادبيمجبل عجيل حميد مريم14621021222031058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0055.67للبنين المعينية الثانويةادبيحسين علي محمد الرحمن عبد14631121211021026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبينعيم علي عبد محمد مصطفى14641121211044078

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0057.17للبنين األدبية األهداف اعداديةادبيحسن علي ياسر مرتضى14651121211050058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.5للبنين االدبية الرياحي الحر اعداديةادبيفرحان هللا عبد الرحمن عبد ياسر14661121211052156

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0057.5المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةادبيعلوان يوسف حسن ثائر14671121217001010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنات التقى اعداديةادبيطارش سعد علي سماء14681121222012059

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةادبيمجيد ناظم صادق مهدي14691221211036077

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0054.67للبنين المسائية الخوارزمي ثانويةادبيحسين طعمة محمد منتظر14701221215005017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0056للبنات النطاقين ذات ثانويةادبيضاحي جبار سعد رشا14711221222019027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنات سينا ابن ثانويةادبيابراهيم خليل حسين ايناس14721221222044005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0055.83للبنات القناة اعداديةادبيحسن الجليل عبد علي زهراء14731321222003019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0055للبنات الكبرى خديجة ثانويةادبيسعيد مجيد الكريم عبد روى14741321222029021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33للبنات العربي السيف اعداديةادبيابراهيم هاشم حميد صفين14751321222035050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33لبنات المسائية االعظمية ثانويةادبيعلي الكريم عبد امير رنا14761321226002012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0055للبنين برد بن بشار إعداديةادبيطالك محمود عبد حسن14771421211023041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0055.83للبنين اليقظة اعداديةادبيواشي راهي حبيب موسى14781421211027157

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنين البشير اعداديةادبيكزار طعمه صباح مصطفى14791421211033098

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0058.83للبنات االبتهال ثانويةادبيمطشر كاظم فؤاد فاتن14801421222005025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنات الهدى اعداديةادبيدرويش جوهر عالء تارا14811521222007018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنين حلب اعداديةادبيصالح عباس فاضل محمد14822621211013148

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0052.33المختلطة الرافدين دلتا ثانويةاحيائيحسن خضير علي مهيمن1483142041152022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنات الوثبة ثانويةاحيائيهللا ماشاء حسين سالم سمرقند14841021422023021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0064.33للبنات زبيدة ثانويةاحيائيبدن عباس خضير سبا14851121422042055
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0052للبنين الصدرين اعداديةاحيائيحسين كاظم نظير مرتضى14861221411007149

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0056للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيحسن سعدي حسين هللا عبد14871221411027087

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة377.0062.83للبنات المبين الحق اعداديةاحيائيمنخي رحيم جمعه رسل14881221422050040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0057.83للبنين الشهداء سيد اعداديةاحيائيخميس علي عبد مناف هللا عبد14891421411006057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0058.17للبنات االستقامة ثانويةاحيائيصالح مهدي صالح زينب14901521422018085

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0052.17للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيعبد حسن محمد باسم منتظر14912121411049149

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0058.83للبنات المركزية اعداديةتطبيقيحسين علي احسان شيرين1492132052119012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0057.67للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيخلف جبر عوده حسين1493282051011029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0059.33للبنين المسائية زبيدات ثانويةتطبيقيفالح مزعل جاسب مهدي14941121515010068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0058للبنين االهلية المنصور ثانويةتطبيقيعباس صالح مهدي محمد14951221513007004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0058.5للبنات البسالة اعداديةتطبيقيكاظم جواد حيدر مريم14961321522016036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0059.17للبنين الكرمة اعداديةتطبيقيحمد شهاب حامد مصطفى14971921511065069

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0057.83للبنين الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيجابر حسن محمد عباس14982221511021014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0055.83للبنات المعراج اعدايةادبيمحمد مهدي نعيم امنه1499102022113007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0051.33للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيعصمان سلمان علوان امير1500252021012024

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0052للبنين غريب ابي اعداديةادبيمحمود عزيز سعد العزيز عبد15011021211024031

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0051.83للبنين الزوراء ثانويةادبيخماس رشيد حكمت حمزة15021421211001007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0051.83للبنين البخاري اعداديةادبيصالح علي حسن هشام15031921211101025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.5للبنات دجلة ثانويةادبيحسين كامل محمود تبارك15041921222083007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0056للبنات الخضراء الواحة ثانويةادبيايوب سعيد محمد حاتم روان15051921222096004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0051للبنين حلب اعداديةادبيمحسن زيدان حمزه حسن15062621211013021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0059.83للبنات العقيق وادي اعداديةاحيائيصكر حميد ماجد حنين15071921422039028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0050للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيبديوي حمير كريم غدير15081921424011043

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0051.33للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيابراهيم فريح عبد سماح15091921426002090

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0054.83للبنات الحرية ثانويةاحيائيعبد عدنان اياد ضحى15103221422004010

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0055.67للبنات مؤتة ثانويةتطبيقيعبد مخلف خليل ذكرى15111921522046004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0058.83للبنين الوجيهية اعداديةادبيمحمد قاسم قيصر عبدالمؤمن1512212021030023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0057.17المختلطة نزار ثانويةادبيرزيج عباس خليفه الكريم عبد1513212021204011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0056.67للبنين القبلتين اولى اعداديةادبيمهدي ابراهيم خليل مهدي15142121211060072

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0055.67للبنين االزور بن ضرار اعداديةادبيسلمان داود عزالدين داود15152121211072016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0056.5للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةادبيمالخ هادي علي ضحى15162121222043033

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0057للبنات الخيزران اعداديةادبيصالح عباس طارق هاجر15172121222057072

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0059للبنات الوثقى العروة ثانويةادبيجاسم اللطيف عبد محمد هاجر15182121222074031
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0058للبنات المسائية المواسم اعداديةادبيحمود الكريم عبد مازن همسات15192121226007045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0058.33المختلطة يونس ابن ثانويةادبيمحمود خضير لطيف روى15202121227032010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0058.17المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةادبيشنداخ جاسم احمد زينه15212121227037005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0055.83للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةاحيائيخميس ابراهيم مثنى زبيده1522212042173017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0056.33للبنات التحرير اعداديةتطبيقياحمد شهاب يوسف وسن15232121522046015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0067للبنين الحسين اعداديةاحيائيجاسم زويد صدام حيدر15242621411028050

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0056.17للبنات الدبوني ثانويةادبيحويز شتال حميد فاطمه15252621222027008

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0055.67للبنات قاسم الكريم عبد الزعيم اعداديةادبيالحسين عبد موسى حيدر زهراء15262621222037027

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة482.0080.33للبنات االهلية النصر جرف ثانويةاحيائيياسر عويد عاشور صابرين15272221424032030

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنات العراق عبير اعداديةاحيائيحسين عرنوص حبيب زينب15282621422009034

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0059.83للبنات الكوثر اعداديةاحيائيطرطير جاسم عباس هدى15292621422013129

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0053.67للبنات القدس اعداديةاحيائيجدعان منذور علي امنه15302621422033013

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0052.5للبنين نافع بن عقبة إعداديةادبيحسين قاسم مصطفى علي15311421211007031

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17المختلطة العوالي الرماح ثانويةادبيحسين علوان سالم انمار15321821217018003

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيصالح محمد فرمان وليد الصديق15332121211046002

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0053.5للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيكاظم قاسم صباح اقبال15342121222065005

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0054.17للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيجواد حسين ابراهيم زينب15351821422045082

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0058.17للبنين االسالم فتى اعداديةتطبيقيمهدي نعمة طارق عباس15361621511070046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنات الميسرة ثانويةادبيحسن فاضل ثامر رقيه1537112022139007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.5للبنين األهلية المنار ثانويةادبيعبد سلمان داود قاسم15381021213003004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0053.67للبنين المسائية غريب أبي اعداديةادبياحمد محمود ناضر ياسر15391021215001147

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0053.83للبنات االخالص اعداديةادبيجبر الحسين عبد ابراهيم زينب15401121222046057

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0053للبنات االنتصار اعداديةادبيهللا عبد محمد باسم لجين15411321222015096

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0052.83لبنات المسائية االعظمية ثانويةادبيعلي الكريم عبد امير رسل15421321226002011

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0059.67الخارجياتادبيهادي كاظم محمود رباب15431321228050161

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0052.83للبنين البشير اعداديةادبيمصطفى الجبار عبد اياد سجاد15441421211033042

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0053.17للبنات الصواري ذات ثانويةادبيمامي سي سلمان داود نور15451421222028069

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0055.33للبنات الفداء اعداديةادبيمسلم سوري حسام مالك15461421222033071

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0054.17للبنات العذراء مريم اعداديةادبيحسن فليح تحسين شهد15471521222014062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0053.67للبنات الوثبة اعداديةادبيجعفر محمد صادق بنين15481621222065014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0053.5المختلطة اور ثانويةادبيعطية حسن علي حسين15492121217016005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0052.83للبنات فاطمة ثانويةادبياحمد حسين كريم امنة15502121222016006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0056.17للبنين العلمية الفقار ذو اعداديةاحيائيكاطع علوان محمد مصطفى1551112041006079
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0055.17للبنات الفاطميات أعداديةاحيائيكمر خلف حيدر شمس15521221422021046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0054.5للبنين االهلية المعارف ثانويةاحيائينجم مطشر عامر منتظر15532221413047049

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0053للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاحيائيعلي محمد عزيز ضي15541021422012034

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0058.33للبنين القدس اعداديةتطبيقيناجي جليل خالد يوسف15551021511014134

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0057.33للبنين النظامية ثانويةتطبيقيرفعت سعدون عادل عباس15561421511002011

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0058.67للبنين النهوض اعداديةتطبيقيعبد عثمان اكرم حيدر15571421511039038

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0057.5للبنات تموز 14 ثانويةتطبيقيمحسن جابر طالب زهراء15581421522007008

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0080.33للبنات الشنقيطي اعداديةتطبيقيكاظم خلف ناظم اشجان15591621522035006

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة509.0084.83للبنات الشمس نور ثانويةاحيائيوادي عواد وسام منار15601621424069019

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة526.0087.67للبنين الشطرة اعداديةاحيائيحسن فليح طالب احمد15612221411018010

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة497.0082.83المختلطة المرفأ ثانويةاحيائيجبار صبر محمد بنين15622221427059006

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة408.0068للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيشاهين عبد يحيى علي15631621511033146

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة386.0064.33للبنين دجلة ثانويةتطبيقيعبد جليب حسن سجاد15642821511011057

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة412.0068.67للبنات البيان اعداديةاحيائيخضير حسين مدحت شكران15652821422028059

الكهروميكانيكية التقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة466.0077.67للبنات الخلد جنة ثانويةاحيائيمحيبس محمد هللا جبرت فاطمه15662821422037038

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة395.0065.83للبنين قصر ام اعداديةادبيعلي جبر علي الحسين نور15671621211038059

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة410.0068.33للبنات الميقات  اعداديةتطبيقيجوده صحن صباح رؤى1568162052194008

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة409.0068.17للبنات البسمة اعداديةتطبيقيطالب محمد عبد سجاد انوار15691621522080007

قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة360.0060للبنين اإلعتدال اعداديةتطبيقيهاشم جمعة غازي احمد1570282051017007

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة563.0093.83للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيغانم سعد لطيف زهراء15712821422018052

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة532.0088.67للبنات الميمونة ثانويةاحيائيسماري فرحان صدام رحاب15722821422023022

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة575.0095.83للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيمنعم لذيذ عباس ساره15732221424067046

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0055.83للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيهاشم أمين كاظم مؤمل15741621415002051

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة307.0051.17للبنات دجلة اعداديةاحيائيمنوخ مختاط جمعه ميادة15751621422067093

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0069للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيإبراهيم خليل عالء خليل15761621515007131

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0053للبنين حارثة بن زيد اعداديةاحيائيحمود داغر جواد سجاد15771621411057018

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0058.17المختلطة الندوة دار ثانويةاحيائيفطيسه عبدالساده علي حسين15782221417015010

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0055.67للبنين الكحالء ثانويةاحيائيفارس خلف علي جعفر15792821411006002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة368.0061.33للبنين االهلية الجواهري ثانويةاحيائيالليل ابو جاسم اكرم مجتبى15802821413008005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0052.83للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيكاطع جاسم االمير عبد حسين15812821415001035

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0064للبنات الكحالء ثانويةتطبيقيبطي رشك جاسم الهدى نور15822821522011017

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0058المختلطة الفرزدق ثانويةاحيائيعناد حماس حسن صالح15832221417009011

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0053.67المختلطة الهيثم ابن ثانويةاحيائيعبدالرضا كمال سالم منتظر15842221417048029
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الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0055.17للبنات طوقان فدوى ثانويةاحيائيضهد هلوس رحيم رمله15852221422026019

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0053.67للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيعطية عوده خضير غدير15862221422041111

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0056.83للبنات النجاح صدى اعداديةاحيائيعبيد عذاب غني زينب15872221422055060

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0054.17للبنات الشمم ثانويةاحيائيعذافة بجاي علي زهراء15882221422072018

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة319.0053.17للبنات السوق اعداديةاحيائيالواحد عبد ابراهيم محمود اسراء15892221422077014

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0054.5للبنات االهلية االفق ثانويةاحيائيهاشم احمد وليد زهراء15902221424046017

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0053.33للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيباني كامل طالب سرى15912221424062053

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة306.0051للبنين الشطرة اعداديةاحيائيياسر عدنان أسامة سجاد15922221411018068

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0054.33للبنين الشباب اعداديةاحيائينصرهللا حسين علي حسن15932221411031042

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0052.33للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيالحسين عبد تركي ماجد سهل15942221415008055

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0052.33للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيحسن داخل كامل فاطمة15952221424007134

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0053الخارجياتاحيائيصالح رديني تسيار حنين15962221428050139

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0058للبنين الرسالة اعداديةادبيغنتاب حسن ناصر كرار15971621211013042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0057.17للبنين حمدان اعداديةادبيصالح خلف الرضا عبد حسن15981621211042006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0058.5للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيخواف دشر خليف علي15991621215016057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0054.33للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائينعمه سوادي محمد امير1600162041090006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0056.33للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيشلش جبار حمزة مرتضى16011621415003022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0055للبنات العلياء ثانويةاحيائيصالح محمود ظافر حنين16021621422052010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0053الخارجياتاحيائيجياد مزيد مزهر علياء16031621428050350

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0065.17للبنات الفؤاد بهجة اعداديةتطبيقيحسين ماضي علي نور16041621522091047

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0054.17للبنين التفوق اعداديةاحيائيهللا جبرة حنون الحسن عبد مؤمل16052221411062161

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0052.5الخارجيوناحيائيعواص صكبان حسن علي16062221418001450

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0058للبنات الطليعة اعداديةاحيائيناصر حسين ايار ايه16072321422013056

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0077.17للبنين المصطفى اعداديةاحيائيعباس حسين ناصر عباس16082421411012033

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0056للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيكاظم سعد رحيم فاطمة16092821426001054

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0056للبنات العباسية اعداديةادبيحربي نصار سجاد مآب1610162022233034

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0055.83للبنين المتنبي اعداديةادبيفرج طالب احمد الباقر محمد16111621211006069

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0056.67للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيمكطوف الزهرة عبد قحطان حسين16122221415011035

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0057.17للبنات الفرات اعداديةاحيائيلفته عوده سالم زهراء16132221422002045

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0057.33للبنات تونس اعداديةاحيائيسوادي رحيم عاشور خلود16142221422007033

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0057.67للبنات االهلية السبطين ثانويةاحيائيهللا عبد ارحيم خالد زهراء16152221424037035

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0055.33للبنين القادم الجيل اعداديةادبيعشم كاظم مطير خضر1616162021495038

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0055.67للبنين الجهاد ثانويةادبيحامي الزم عباس هللا عبد1617222021078007

50 من 49 صفحة



قسم الحاسبة االلكترونية  مسبقا استمارة يقدموا لم الذين الطلبة اعتراضات نتائج

2022/2021 الدراسية للسنة

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0056.33للبنين االكرمين اعداديةادبيشامخ منصور حيدر عقيل16181621211017035

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0058للبنات النجاح صدى اعداديةادبيعبيد ريسان محمد رسل16192221222055021

50 من 50 صفحة


