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كلية الطب/جامعة بغداد602.84100.47ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم حارث خليل محمد ابراهيم11421422055047

كلية الطب/جامعة بغداد600.00100.00ثانوية الصديق للبنيناحيائياحمد جبار ياسين خضير22321411024001

كلية الطب/جامعة بغداد597.6099.60ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهاله رحيم عبد الواحد عبد الخضر31121422008134

كلية الطب/جامعة بغداد596.7699.46الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائييوسف محمود سكران ابراهيم41121411038051

كلية الطب/جامعة بغداد596.0099.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيطيبه محمد طالب توفيق51521422014199

كلية الطب/جامعة بغداد595.0099.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد الودود اياد عبد الحسين عباس62621411012099

كلية الطب/جامعة بغداد594.7699.13االعدادية المركزية للبنيناحيائياسامه زيد عبد اللطيف محمود72121411004022

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.6498.94ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسما ليث سامي جاسم81321422049057

كلية طب الكندي/جامعة بغداد593.0098.83اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرقيه سعيد زنبيل محمد91421422015049

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينور محي الدين جواد محي101121422006187

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية االنتصار للبناتاحيائيأديان نزار رسول عواد111321422015001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية البسالة للبناتاحيائيرانيا علي حسين مجيسر121321422016024

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهمسه احمد علي محمد132221424001106

كلية طب االسنان/جامعة بغداد589.0098.17اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائيتقى عمار عباس فاضل143021427028006

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.2898.05ثانوية المتميزيناحيائياحمد صالح طارش عبد الساده151421411005005

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيليث وحيد خلف صبار161121411041105

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية الشيماء للبناتاحيائينرجس عدي رزاق جليب171221422017158

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيآيه خالد جبار محمد181221422039001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء غزوان قاصد غزاي191421422014040

كلية طب االسنان/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنت الهدى فريد حميد مهنى201521422014040

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.6097.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ايمن محمد حسين211321411019170

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية التقى للبناتاحيائياستبرق رياض فنيطل عبد221121422012003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد586.9697.83ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرسل مهدي صبري حسن231221422028031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين غانم عبد الحسين محمد241421411027031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد هللا رعد احمد حمد252121411022063

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي هادي كريم خلف262121411049098

كلية الصيدلة/جامعة بغداد587.0097.83ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد صادق رعد زويد عالس272821411012028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.9694.99ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيحسين علي هاشم هادي281321511019007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0086.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد القادر سعد محمد حسن291121511017070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد سالم دعيفس عبد هللا301121511015110

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0093.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الجواد فراس جواد مصلح311021411026125

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيجمانه عماد عبد الحميد صالح321021424015003
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية فدك للبناتاحيائيضحى عالء صالح مهدي332121422067060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيناصر سعد حمد علوان341021411037056

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية العقاد للبنينتطبيقيجعفر عبد الكاظم عباس عوده351221511028034

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين جاسم شبوط منشد362821511021025

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00اعدادية بحزاني للبنيناحيائييزن ساالر خيرو حسن371721411058070

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.8496.97ثانوية المتميزاتاحيائينوران علي فزاع جبر381121422047083

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.1296.69اعدادية العامرية للبنيناحيائيايهاب صهيب دحام عياده391021411020039

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0096.50اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد الباقر ليث كاظم مناتي401321411006055

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0095.67اعدادية البيان للبناتاحيائيطيبة خالد خماط هاشم412821422028064

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0094.67اعدادية بلد للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الحسن خضير421821511006018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0093.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعلي غالب سعد فاخر431121511008045

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0097.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد عمار محمد محمود441221411040104

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0092.67اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف علي محسن صالح451321411006081

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية التقى للبناتاحيائيرند علي ناصر حسين461121422012044

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0091.67اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد جمعه خماس عزت471421411047062

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0091.50اعدادية حماة للبناتاحيائيُعال عدي حميد عبد هللا481121422025136

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0091.33اعدادية بغداد للبناتاحيائييسر بشير جعفر صالح491021422035124

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعذراء حميد حسن عباس501121422009071

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيدعاء قاسم حميد ضهد511421422065097

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0091.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى مثنى احمد محمد521521411004051

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيقبس خليل سعيد احمد531121424013028

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0091.00اعدادية حطين للبناتاحيائينورالهدى نجم جاسم هاشم541321422027101

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية العزة للبناتاحيائيحوراء عباس رشيد ناصر551221422036029

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيظمأ ضياء محسن عليوي561321422002102

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0090.83اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهبة توفيق علي جواد572121422079142

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0090.33اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمهدي نوري صبيح عبود581221411007176

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيهبه هللا حاتم عبد علي جبر591421422012143

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0090.17ثانوية النسيم الهاديء االهلية للبناتاحيائيساره قيصر عباس شلش601421424033007

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0089.83اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين صدام نعيم ذرب611521422011037

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيرفاه علي هادي عطيه621221422007025

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0089.67ثانوية النسرين للبناتاحيائييقين خالد محمود معروف631321422047037

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0089.50اعدادية المآثر للبناتاحيائيايه علي رمضان مسلم641521422011020
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كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية التضحية للبناتاحيائينور عادل اسماعيل ابراهيم651221422010045

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم احمد حاتم يوسف661321422031156

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00ثانوية الزهور للبناتاحيائينبأ حسن فالح عبد671121422019030

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0089.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى مشتاق عبد رسن681221411027165

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد مراد عبد الكاظم691021424004035

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينادين نصير بطرس شابا701121422008113

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيضمى كريم لعيوس عيد711521422008134

كلية العلوم/جامعة بغداد531.4088.57ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحارث محمد حسن هاشم721521411012013

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0088.50ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاتن احمد فرج ياسين731321422044041

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0088.33ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمد مجبل عواد حسين741821413011013

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية العامرية للبنيناحيائيبالل محمد نزار جميل751021411020049

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0088.17اعدادية الفرح للبناتاحيائيفاطمة محمد حسين عباس صالح761421422053035

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0087.50ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيمريم عبد الستار عوده فيصل771421422061027

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0087.00ثانوية السياب للبناتاحيائيساره ماهر علي مرزة781021422002053

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0085.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي المرتضى اسعد جواد حسين791021411019071

كلية العلوم/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية الفارابي للبنيناحيائيطالب اركان طالب مطر801121411002022

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمريم حسين عبد السادة لعيبي811121522006055

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0079.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيقاسم محمد زايد جارح821421511003033

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحسن صباح وحيد هيجل831221511029016

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي اياد عباس محيسن841121511019041

كلية العلوم/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيازهار محمد عبيد عبود852421527008001

كلية العلوم/جامعة بغداد462.0077.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيبشير عقيل يوسف شاكر861121511008011

كلية العلوم/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية ابابيل للبنينتطبيقياحمد فيصل فرحان عبد هللا871321511011006

كلية العلوم/جامعة بغداد460.0076.67اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقييوسف فاضل نعمه عطيه881121511005083

كلية العلوم/جامعة بغداد459.0076.50ثانوية النضال للبناتتطبيقيحوراء انور مجيد حمد891021522020010

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمحمد صالح اسماعيل محمد901221511019040

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية سومر للبناتتطبيقيمريم محمد جبر وجعان911421522008065

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية الضحى للبناتتطبيقيميرنا اياد دنحا بهنام921421522023023

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67ثانوية الخلود للبناتتطبيقينبأ رعد جواد عطيه931221522012020

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيسجاد محمود عبد محمد941421511041019

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0075.33اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيطاهر عدنان سعد عوده951521511004032

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيعلي لطيف عبد الرضا موزان961421511042018
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كلية العلوم/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقينور محمد عبيد عباس971821527074008

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيأيه رعد مندب عبود981321522035003

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي انور صبحي عبد هللا991021511014079

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيدموع عالء سعيد فليح1001121522041016

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0074.33ثانوية التاجي للبنينتطبيقيالفاروق عمر هاشم رحيم1011221511010004

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحيدر محمد مصطفى سلمان1021021511015022

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيديار سالم عادل احمد1031121511015036

كلية العلوم/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحوراء حيدر عبد الرحمن كريم1041221522024013

كلية العلوم/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمرتضى محمد جار هللا دويريج1051521511003074

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد محمود مهدي عيدان1061021511020235

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد اياد عبد الجبار صالح1071221511006002

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية حطين للبنينتطبيقيحسام علي حسن جواد1082321511022004

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى ناصر حسين علي1091121511006155

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى محمد حمدي كاظم1101121511030057

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عادل فزع مانع1111521511001079

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد ناظم حيدر علي1121021511029044

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيبكر حميد محمود سرحان1131121511020033

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيكوثر عمار لعيبي نعمه1141221524006010

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0072.67اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي خالد نعمان هادي1151421511040051

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيعائشة رزاق جبار علي1161021522037013

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقييونس شاكر محمود عباس1171121513010004

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينور علي خلف لفته1181121522041060

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية سيناء للبنينتطبيقيمحمد عمر حامد مهدي1191321511018018

كلية العلوم/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد عطيه سريح ضميد1201521511007147

كلية العلوم/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقياوس جالل صالح اسماعيل1211121515002010

كلية العلوم/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيبالل طارق هندي جاسم1221121511017027

كلية العلوم/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينور الهدى ستار جليب حسن1231521522006040

كلية العلوم/جامعة بغداد414.0069.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيابو القاسم عادل عبد الحسين حرز1241121511008002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد454.0075.67اعدادية البتول للبناتاحيائيأزل قحطان خالد مجيد1251121422013006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد415.0069.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيصادق فؤاد محمد عبد هللا1261421511020041

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0088.67اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء محمد ياسين حمد1271221422013049

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0088.00اعدادية النصر للبناتاحيائيرباب صالح عبد الحسن جبار1281221422031068
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد525.0087.50اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء عبد علي حسن ابو المز1291421422062004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية النهار للبناتاحيائيزهراء وسام طالب شاني1301121422056026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير ناجي كريم1311321422001224

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.0085.00اعدادية التقى للبناتاحيائيرسل مهند فاروق احمد1321121422012038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية الشعب للبناتاحيائيامنه مؤيد كاظم غافل1331321422022014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0083.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب دويريج عليوي شمير1342621424012105

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83اعداية المعراج للبناتاحيائيصفا دهام عبود عواد1351021422031068

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية االمال للبناتاحيائيهديل عمار تركي سلمان1361121422011157

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء رزاق عبد الحسن كاظم1371521422007064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم ماجد1381521422005092

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيشمس صفاء احمد كمي1391121422006119

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه حسين عاتي حيدر1401521422004165

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0077.67اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين عمار مهدي دحام1411421422044214

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية فدك للبناتتطبيقيشهد علي سلطان محسن1421421522006016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد442.0073.67الخارجياتتطبيقيغدير خم غازي شمال دغل1431521528050043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد441.0073.50ثانوية النعمان للبناتتطبيقيساره مصطفى وليد علي1441321522026004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيزينب طالب مجيد سلمان1451121522036021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمة محمد حسين عبد الحسن1461421522016018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء صابر عوده محسن1472821522009030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينبأ امير رشيد مذكور1481521522001032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية يافا للبناتتطبيقيسرى عماد كاظم مفتن1491321522031042

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعداية الهدى للبناتاحيائيفاطمه عباس صادق كاظم1501421422013044

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية العامرية للبناتادبيساره عباس محمد عبدهللا1511021222036025

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0096.17اعدادية ديالى للبنيناحيائيبهاء حسين سليمان عبد هللا1522121411012046

كلية التمريض/جامعة بغداد572.9295.49ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن نجاح عبد الوهاب نوري1531321411019095

كلية التمريض/جامعة بغداد571.0095.17اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى خالد حسن جبر1541421411027122

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0095.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمحمد ياسين ثامر محمد1551321411023042

كلية التمريض/جامعة بغداد558.0093.00ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمروج عامر احمد اسماعيل1561021422008102

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية التكامل االهلية للبناتاحيائيزينب مدحت مهدي عيدان1571421424007006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيرضا كاظم محمد كليف1581521411005051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائياحمد سالم خليفة جافل1592621415003006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0061.83اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحمزه صبار مجيد حمود1602221411021065
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0061.67اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمريم احمد حنون سهر161142052079054

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد361.0060.17اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرحمن هشام عز الدين رشيد1621021411006029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد360.0060.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحيدر باسم عربي غلطه1631521415001077

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد358.0059.67ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر حاكم بدر1641421413023004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيايه كاظم مهدي حسين1651121522006006

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0084.50إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد علي محسن جاسم1661421211007042

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0082.50ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيفاطمة رعد عبد هللا حسن1671121222072033

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0082.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم وسام علي كاظم1681121522014053

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية تل السمر للبناتادبيآيه احمد حمزه محمد1691121222058001

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية الطاهرة للبناتادبيرحمه نعمه عطا هللا حسن1701121222074009

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0079.33اعدادية الفارابي للبنينادبيسجاد احمد صالح مهدي1711121211002019

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0078.67اعدادية عنه للبنينادبيعبد هللا عارف علي عبد العزيز1721921211021014

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0078.00ثانوية الرتاج للبناتادبينرجس كريم شاتي كريم1731421222050038

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0077.33ثانوية الكحالء للبناتادبيغسق حسن هاشم محسن1742821222011028

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0076.33ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيعبد الخالق سامي خضير فرحان1751121211035015

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0076.00اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي منعم كاظم مطلك1762321411003056

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0073.17اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد المهيمن علي عطية علي1771121211026073

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0072.83الخارجيونادبيحسين فاضل علي زغير1781421218001472

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0072.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبياحمد عباس علي صلبوخ1791521211003004

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0071.17اعدادية االندلس للبنينتطبيقيكرار قاسم هاشم شنيور1802821511008069

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية المهج للبناتادبيزهراء فاضل عزيز عباس1811421222035042

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0068.83أعدادية الفاطميات للبناتادبيتماره محمد صبيح كاظم1821221222021020

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0067.50اعدادية يافا للبناتادبيزهراء حسين عبد الرحيم ناصر1831321222031047

كلية اللغات/جامعة بغداد403.0067.17اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن زهير حسن عبيد1841521211001019

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0066.67ثانوية بنات العراق للبناتادبيروان ثامر جسام محمد1851121222057011

كلية اللغات/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية زينب للبناتادبيهاجر اسعد نوري عبيد1861421222043121

كلية اللغات/جامعة بغداد394.0065.67اعدادية بلقيس للبناتادبيايه عبد الكريم محمود مشكور1871321222002016

كلية اللغات/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيمرتضى احمد غازي حميد1881321211022126

كلية اللغات/جامعة بغداد384.0064.00ثانوية البالد للبنينادبيعبد هللا نذير حميد فاضل1891221211008029

كلية اللغات/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الرضا جمعه عطيه علي1901121211026061

كلية اللغات/جامعة بغداد381.0063.50الثانوية الشرقية للبناتادبيغدير طالب حسين راضي1911421222030016

كلية اللغات/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه عالء عبد الحسين غضيب1921121222017008
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كلية اللغات/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمالك عباس رحيم سلمان1931121211052110

كلية اللغات/جامعة بغداد369.0061.50اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد عباس عبد االمير نجم1942321211034037

كلية اللغات/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية شط العرب للبنينادبيسجاد علي حسن زغير1951321211035040

كلية اللغات/جامعة بغداد365.0060.83اعدادية ذو الفقار للبنينادبيوالء حسين حمادي ناجي1961221211038126

كلية اللغات/جامعة بغداد365.0060.83ثانوية الضحى للبناتادبينور الحكيم صباح جبار علي1971421222023038

كلية اللغات/جامعة بغداد2364.0060.67الخارجيون ادبيموسى جعفر كريم حافظ1981421218002769

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيجعفر الصادق محمد بيجي عبود1992721211015021

كلية اللغات/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية العقيلة للبناتادبيعذراء ثائر عبد السادة حيدر2001521222001084

كلية اللغات/جامعة بغداد361.0060.17ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيامنه حكيم بدر حمادي2011021222012004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0082.83اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى غسان وداعة كاظم2021021211015078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0081.83ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيايناس اسعد عبد علي عباس2031121222072005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0081.50ثانوية المناهل للبناتادبيزينب احمد حسون غنيد2041321222046020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0080.67اعدادية السياب للبنينادبيقاسم محمد جاسم ناصر2051321211028034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0080.50ثانوية حنين للبناتادبيرحمه اسماعيل علي كاظم2061321222028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيتبارك جمال ناظر كنيهر2071121222048005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيايه كنعان اسماعيل داود2081221222021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0080.17ثانوية طيبة للبناتادبيمريم رحيم اميد علي حيدر علي2091321222038043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0079.83اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيامجد فالح حسن العيبي2101321211031012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0078.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي محمد منشد جاسم2111421211037032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية باب العلم للبناتادبينور الهدى صباح خيافه فارس2121221222040020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ لؤي جبار علي2131521422006216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية النورين للبنينادبيامير علي مظلوم ناصر2141421211004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيشمس احمد محمد نصيف2151421422015084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0072.83اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي فيصل عبد مسلم2161221411028101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشهد شاكر محمود لفته2171121422016043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية البسالة للبناتتطبيقيجنه ستار جبار جاسم2181321522016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى باسم كاطع عجيل2191521511009061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية التقدم للبنيناحيائيمصطفى محمد سامي رفيق2201921411062034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد393.0065.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامير بشير عبد االمير حربوش2211021511019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيزهراء كفاح عبد الكريم عبد االمير2221021522025009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد386.0064.33ثانوية االستقامة للبناتاحيائيمريم حسن زيادي حسين2231521422018127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيحسن خيري مديح امانه2242621511054005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيفاطمه سالم صالح عبد الرسول2251421522057029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد374.0062.33اعدادية الشروق للبنينتطبيقيجعفر اسعد حساب وجيه2261221511029011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد شحاذة فياض2271021511011030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية البراق للبنيناحيائياحمد ميثاق هبيوي وارد2281521411002003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد435.0072.50ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعباس فاضل عباس جميل2292321411030022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب ايسر علي عبد الواحد2301821422017074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد430.0071.67اعدادية الشعب للبناتتطبيقيضحى فائز عبد الجبار جاسم2311321522022028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيمريم احمد نصيف جاسم2321321422010047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية الزهور للبناتتطبيقياسراء حسين علي محمد علي2331221522024002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية حماة للبناتتطبيقيطيبه حيدر خضير عباس2341121522025021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد396.0066.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيامير حيدر زامل قاسم2351321511035007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعلي فاضل علي ابراهيم2361021511037029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0085.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيرضا علي محسن قاسم2371421211023091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0084.17اعدادية القدس للبنينادبيعلي محمد شكر محمد2381021211014049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0080.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد رحيم يوسف حجام2391421211037022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0078.50اعدادية الهدى للبناتادبييقين طالب عبد محمد2401521222007117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد457.0076.17اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى محمد ابراهيم وناس2411521222008069

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد453.0075.50ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسجى عادل رستم رسول2421421222028043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد452.0075.33ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء صالح عجمي راضي2431421222070015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0074.83االعدادية المركزية للبناتادبينبأ عدي هاتف مجلي2441321222041028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد448.0074.67اعدادية صفية للبناتادبينهى طارق سالم لفته2451421222011205

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية الشيماء للبناتادبيتقى محمد جاسم محيسن2461221222017014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيجنات جليل رستم علي2471521222014026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد445.0074.17ثانوية السجود للبناتادبيسجى سليم مراد وجر2481421222001032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية ابي غريب للبنينادبيمؤمن شالل عبد عناد2491021211024052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد440.0073.33اعدادية البصرة للبناتادبياديان علي عباس حسين2501121222043002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية المثنى للبنينادبيعباس خالد عباس احمد2511021211022049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد424.0070.67ثانوية زبيدة للبناتادبيشهد مهند سليم حميد2521421222018022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد422.0070.33اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب جالل محيسن بريدي2531521222006038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد نجم عبد الحسين عطية2541121211009005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية يافا للبناتادبيرسل عبد الكريم عبد الرزاق ناجي2551321222031033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية يافا للبناتادبيزهراء مصطفى محمد طعمه2561321222031065
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرقيه حيدر صبيح احمد2571221222046055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى عماد جاسم كاظم2581321211006092

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0087.17اعدادية الكرامة للبناتادبيطيبه عبد الكريم محمد كاظم2591321222025048

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0082.67اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيرضا علي موحان مساعد2601521411005050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0084.17ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيغاده جميل مكطوف جالب2612621222041012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0083.50اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيافنان ثامر علي تايه2621121222062004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0078.83ثانوية الشفق للبناتادبيغدير علي عباس جبر2631121222051043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0077.67ثانوية المعرفة للبناتادبيزهراء جاسم جبار عبد السادة2641421222039011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0075.83اعدادية ابابيل للبناتادبيتقى محمد جاسم محمد2651121222045008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0075.83ثانوية االسكندرية للبناتادبيجيهان رياض فاضل ابراهيم2662321222019005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0074.33اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء ليث لفته حسين2671421222009043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0073.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيوالء هادي عبد االمير رحيم2681121222062098

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0071.67ثانوية االسراء المختلطةادبيرفيدة علي صالح محمد2691121227012008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0071.50ثانوية االسراء المختلطةادبيندى حميد حسين جبر2701121227012015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0070.83ثانوية سومر للبناتادبيازهار علي شاغي كيطان2711421222008001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه عبد الحسن شغاتي بدر2721521222006074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0070.17ثانوية الندى للبناتادبيزهراء عدنان غانم سعدون2731421222069032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية بنات العراق للبناتادبيساره خميس احمد علوان2741121222057015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية المهج للبناتادبيريام محسن عليوي شمخي2751421222035035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية السجى للبناتادبيزهراء باسم سعدون دعير2761121222063011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه سعد صالح حسن2771321222010041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيميالد ثامر راشد علي2781121222072046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيشيماء حسين ارحيل ارخيص2791121426003024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد411.0068.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه محمد عبد هللا حمدان2801521222005095

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية االسكندرونة للبناتادبيشيماء كاظم فريح كيطان2811421222032050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0067.83اعدادية الفكر للبناتادبيطيبه فاضل بداي صابط2821521222016064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الكاظم عبد الجبار2831221222009048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الشعب للبناتادبيانسجام ليث ميثم احمد2841321222022009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد377.0062.83اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيايه سعد شاكر ثابت2851121222062010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد375.0062.50اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيايات عامر لعيبي فرج2861121522044007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد372.0062.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك احمد علي موسى2871121522043009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0060.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد حسين288112052109042
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0086.83ثانوية العقيدة للبناتادبيحنين رحمن علي كاظم2891121222015010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0085.17ثانوية االستقالل للبناتادبيفريال سلوان غازي عبد القادر2901321222006034

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية البيان للبناتادبيمريم امين موسى كاظم2911021222014063

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبياحمد علي عباس حسين2921521211016005

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0075.17ثانوية الثائر للبنينادبياثير محمد رعد اسماعيل2931221211011001

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0074.17اعدادية االنصار للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا عبد الباسط محمود2941321411003111

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0074.00ثانوية العزة للبناتادبيفرح ايمن صبحي كريم2951121222001029

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد خالد محمد يونس2961321211027093

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0073.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيرضا غالب حسن جبير2971421211023092

كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0072.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبيعلياء محيل عوده بطي2981421222066028

كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0071.50اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد ياسر سلمان حسن2991121211054080

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية العراقي للبنينادبيليث فارس عبد الرحيم سعد3001021211005065

كلية اآلداب/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية ابابيل للبناتادبيرنا ماجد معيوف جار هللا3011121222045014

كلية اآلداب/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه ناصر خلف شلش3021521222007080

كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية االخيضر للبناتادبيريام كريم شلش علوان3031221222052019

كلية اآلداب/جامعة بغداد415.0069.17اعدادية ام البنين للبناتادبيفرح اياد عبد علي احمد3041321222011057

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0068.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين غالب كاظم جابر3052921211004052

كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0067.00اعدادية الكاظمية للبناتادبيسجى محمد حسن محمد علي حمودي3061221222029015

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0066.50الثانوية الشرقية للبناتادبيضحى ثائر عبد الستار صالح3071421222030013

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية التجدد للبناتادبيبتول احمد عبد جميل3081221222037006

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17الخارجياتادبيحوراء احمد حسن مهدي3091321228050117

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه علي هجول غليم3101321222022135

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الشماسية للبنينادبيطه سعد كريم مجيد3111321211021027

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى محمد ثامر فرحان3122621211013170

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية البتول للبناتادبينبأ عمر كريم حسن3131121222013090

كلية اآلداب/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية الرحمن للبناتادبيايات جواد كاظم سهم3141021222021004

كلية اآلداب/جامعة بغداد364.0060.67إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبييوسف فالح عبد علي عداي3151421211007054

كلية اآلداب/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية عكاظ  للبنينادبيحمزه عباس غازي حميد3161321211022039

كلية اآلداب/جامعة بغداد354.0059.00اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم ميثاق مهدي صالح3171321222004096

كلية اآلداب/جامعة بغداد354.0059.00اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب محمد غالي عليوي3182621222020025

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0068.67ثانوية المسرة للبناتادبيمنار سليم جمعه كعيد3191521222002044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية عكاظ  للبنينادبيسجاد عصام كامل جاسم3201321211022062
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد384.0064.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى سلمان حسن عبيد3211421211023260

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0060.67اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيحنين علي سالم علي3221121522016006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0060.33اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عامر فرحان محمد3231221422024161

كلية االعالم/جامعة بغداد447.0074.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسن جبل عبد دعيدع3242421411013031

كلية االعالم/جامعة بغداد426.0071.00اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمصطفى علي عبد الرزاق حسن3252121211024038

كلية االعالم/جامعة بغداد420.0070.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن كاظم خشين محمد3261521211015025

كلية االعالم/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية صفية للبناتادبيحوراء احمد فوزي عبد هللا3271421222011046

كلية االعالم/جامعة بغداد416.0069.33ثانوية الفاروق للبنينادبيمجتبى سمير مجيد محمد3281421211043022

كلية االعالم/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى كاظم خلف حسين3291221211039091

كلية االعالم/جامعة بغداد399.0066.50إعدادية النضال للبنينادبيعباس ولي سيف هللا فتح هللا3301421211012015

كلية االعالم/جامعة بغداد397.0066.17ثانوية الرائد للبنينادبيمحمد علي صفاء علي جميل3311021211001022

كلية االعالم/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية الرافدين للبناتادبيصفا عباس فاضل محمد3321321222019024

كلية االعالم/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية برطلة للبنينادبياحمد مهند حسين علي3331721211065007

كلية االعالم/جامعة بغداد391.0065.17ثانوية شمس الحرية للبناتادبيسندس عبد الحسين محمد ليل3341321222010031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0063.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد صادق طالب عبد3352221411004178

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.3699.39الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائييوسف سعدون اسليمان ابراهيم3361121411038050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0099.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد رائد عبد الرزاق محمد حسن3371021411019106

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا عالء داود سلمان3381021411020105

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي عبد هللا محمد عبد هللا3391021411020125

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود داود3401121411017117

كلية الطب/الجامعة المستنصرية594.0099.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء صدام كريم سكر3411121422017077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.6898.61ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي ماجد فاضل حبيب3421321411019133

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائييحيى علي محمد جبر3431421411041113

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيناز صباح امير أينه3441521422014284

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0098.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور ستار عامر زغير3452221424028218

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0897.85ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى اسماعيل يوسف3461321411019092

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية المأمون للبنيناحيائيعلي عدي كاظم فليح3471021411006037

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية حطين للبناتاحيائيالنا فؤاد طارق محمد3481021422004028

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيبتول احمد انيس فاضل3491221422029016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية587.0097.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي مرتضى جواد كاظم3502321413016071

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.7297.79ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب رسول حسين عبد الكريم3511521422017028

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.0097.67إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيجعفر وسام مجيد عبد3521021415004015
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية القناة للبناتاحيائيدعاء حقي اسماعيل سعودي3531321422003027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيكوثر خالد رحيم نوروز3541521422014245

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية586.0097.67ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حازم عبيد شالل3552321413012035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.2497.54للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيزهراء صالح حسن عليوي3562221422013030

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.1297.52الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعبد الرحمن عماد محمد ناصر3571121411038022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50اعدادية االنصار للبنيناحيائيحيدر فراس عبد العباس عبد اليمه3581321411003040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد حسين رحيمه غليم3591621413123120

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0089.67ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيريم دريد محمود محمد3601221522035012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0076.83اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الكريم جاسم عيسى3611321511027090

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية425.0070.83ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيمنار نصير سعيد كوجي3621421524001009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.0095.33اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين محمد مهدي محمد3631821411106013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية533.0088.83اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعباس محمد خلف سلمان3641521411003035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0086.83ثانوية سومر للبنيناحيائيمحمد حسين حسن جواد3651221411035034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0086.67ثانوية المعالي للبناتاحيائيدانيه خالد خليل فرج هللا3661421422054007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0085.83اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي فارس حسون جاسم3671521411015071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0085.33ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيرباب مؤيد حسب غضبان3681221422033026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0085.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين علي حسين فهد3692621411012042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيسبأ قيس عبد خليف3701021422045031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزهراء فالح قاسم جوني3711221422039022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0085.00اعدادية زينب للبناتاحيائييقين عصام حميد كاظم3721421422043271

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية الخلود للبناتاحيائيتبارك هادي عبد الغني هويدي3731221422012013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيناديه عبد الحميد حمد سالمه3741221422028108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0084.83اعدادية زينب للبناتاحيائيايه جاسب جبر علي3751421422043024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50إعدادية المقدام للبنيناحيائيحيدر مهدي فاضل علي3761421411015043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0084.50اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى كامل نادر بربون3771521422006129

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17اعدادية الفردوس للبناتاحيائيياقوته احمد عبد الكريم جاسم3781321422040243

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0084.17ثانوية التاخي للبناتاحيائيموج عقيل محسن جبر3791421422017028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية اآلفاق للبناتاحيائينور الهدى مهدي حسين كطان3801221422033067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00ثانوية الفيحاء للبناتاحيائياسراء حسن داود سلمان3811321422013001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرقيه رفعت محمود شالل3821321422039082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره فالح حسن جساب3831421422056058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية االعظمية للبناتاحيائيأمنه محمود شكر محمود3841321422004002
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب ايوب مطشر ظاهر3851321422031088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0083.50اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء رعد محسن محل3861421422056043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء اسماعيل مطشر صائغ3871321422030032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمنتظر حبيب خلف سلطان3881421411016167

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0083.33اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه طاهر هربود مجيد3892621422037080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00ثانوية بابل للبناتاحيائيسجى منذر جبر نجم3901221422014026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0083.00اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين حمود جثير3911321422031045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء عامر حسن مهدي3921421422002042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0082.83اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشروق حبيب عنيد خلف3931421422065188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0082.00اعدادية يافا للبناتتطبيقيزهراء عالء عباس كعيد3941321522031032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0080.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرويده علي داود محمد3951321422025033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0078.83ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيآيات فاضل عباس علي3961021422010001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0078.50ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيمحمد علي عباس علي3971321411033034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية القناة للبناتاحيائيدانيه باسم محمد خان صفر3981321422003024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0077.67اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيامنه راجي عبيد عليوي3991521422015009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية444.0074.00ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتتطبيقيزينب حسن علي حسن4001221524002002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية444.0074.00اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيعائشه عالء خليل طعمه4011321522004024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمالك علي كاظم سلمان4021221522013034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية االخالص للبناتتطبيقيندى رعد تعبان لفته4031121522046042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيامير فاضل حنون عيسى4041521511013005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0075.50الخارجيوناحيائيفؤاد مهنه كريمش رداد4052921418001129

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيفهد وسام حسين محمد4061221511028135

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية504.0084.00الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيمريم محمد ضايف كاظم4071321222037010

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية503.0083.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه عباس برهان جوهر4081121222017007

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية502.0083.67اعدادية عكاظ  للبنينادبيعمار ياسر عطيه كاظم4091321211022101

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية493.0082.17اعدادية الكرامة للبناتادبيبتول اديب نجيب عبد الرزاق4101321222025009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية قباء للبنينادبيباقر عماد خنجر عبد4111521211010004

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعهد كاظم ثامر محمد4122621511014051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0078.50للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا ادبيمحمد صالح حميد ياسين4131221211003097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0076.33ثانوية المعالي للبناتادبيفاطمه كريم حمزه طاهر4141421222054049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0076.17اعدادية الزهور للبناتادبينور عمار حسين علي4151421222016061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0075.83اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسالي محمد غازي فيصل4161421222032044
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0075.50إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى حسين رشيد طالب4171421211016070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446.0074.33إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد خالد جمعه جوده4181421211023099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439.0073.17ثانوية التاجي للبنينادبيمصطفى قاسم عطيه علي4191221211010029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0072.67اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد سعد كامل سباهي4201421211029080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0072.67انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياادبيطيبه هادي رحيم جبر4213021227041008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0072.17اعدادية القدس للبنينادبيرامي عبد الرحيم خضر محمد4221021211014022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0071.67اعدادية السيف العربي للبناتادبيشهالء مثنى جاسم هاشم4231321222035048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيالنه شكيب احمد محمد4241421222037031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0071.50ثانوية المهيمن المختلطةادبيعلي عباس وهيب سكران4252121217042014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية عدن للبناتادبيغدير علي ربيع محسن4261321222030077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0071.00ثانوية سومر للبناتادبيشهد علي حبيب علوان4271421222008049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرقيه هاشم صبر قاسم4281321222014013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين عالء قاسم علي4291421211047019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية البشير للبنينادبيحسين غالب حياوي زاهي4301421211033031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار جعفر جبار عجالن4311521211015068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0067.83ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيزينب مهدي خلف عبد4321421522050009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية391.0065.17اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينه ازهر شبرم جعاطه4331421422063040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية البخاري للبنيناحيائيسيف محمد عبود خلف4341921411101045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور كريم مطر حربي4351521422004217

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد سامي جبار4362621422037076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد االمير محمد علي4371221526001030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيصادق جعفر زبون ذبيح4381521511007078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية365.0060.83ثانوية الضحى للبناتاحيائيعذراء موفق مهدي جواد4391421422023026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0078.83اعدادية الهدى للبناتادبينبأ جاسم سهر خلف4401521222007099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0077.00ثانوية المسك للبناتادبيدنيا شاكر دخيل سيد4411421222048011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0076.33الخارجياتادبيوجدان احمد مثيني محمد4421421228050935

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0076.00اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا صبحي احمد خليل4431121211030021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية441.0073.50اعدادية عائشة للبناتتطبيقيشهد خليل ابراهيم شهد4441121522023028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0072.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي امجد علي عاتي4451421211023149

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0071.50اعداية المعراج للبناتادبيأيات عادل سليمان علي4461021222031009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية الكرامة للبناتادبيحنان عبد الجبار احمد عطيه4471321222025018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية االخالص للبناتادبيمريم خالد حميد خلف4481121222046091
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0070.17ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيساره يوسف عبد زيد صياح4492721422012040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيصفا فاضل حمد شرموط4501021222027057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه احمد محمد حسن4511221222011042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية السجود للبناتادبيزينب اياد رسول قاسم4521421222001025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية418.0069.67اعدادية صفية للبناتادبيطيبه عبد الكاظم صبير كاظم4531421222011147

كلية التربية/الجامعة المستنصرية413.0068.83ثانوية الندى للبناتادبيمريم عبد حسوني حمد4541421222069084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيام البنين علي جبار ربيع4551221222046009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب لطيف شالل شهاب4561521422007113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيهدى صادق حنون نعمة4571521422010188

كلية التربية/الجامعة المستنصرية404.0067.33اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء علي عبيد ظاهر4581321422031047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0067.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين حسن حسين مهنا4591521422006047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبناتاحيائيموّده باسم معطي كريم4602621422037093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية399.0066.50ثانوية معصومة للبناتادبيمريم حامد دنو جاسم4611421222045034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية398.0066.33ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعلي عبد هللا مجباس شياع4622921411015026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية396.0066.00اعدادية صفية للبناتادبيفاطمة ابراهيم حيال ايدام4631421222011161

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء علي ناهي عبيد4641121222073040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية392.0065.33ثانوية الحريري للبناتادبيسجى حامد ابراهيم حمادي4651421222060023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية الخمائل للبناتادبيكوثر وسام توفيق رزاق4661221222043091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية388.0064.67اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء ناجي محمد دنينه4671521222015040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية386.0064.33ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبينور حسين ياسين مصلح4681321226002033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسين خالد محمد حمدي4691821211001004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمنتظر محمد شنشل حسن4701321511017071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية370.0061.67إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا جواد كاظم حسوني4711421511014069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية369.0061.50اعدادية النهروان للبنينتطبيقيحسين شنيشن عبد الرضا معيدي4721521511018021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمريم وجدي كاظم سعدون4731421522065068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية العلوم للبنينتطبيقيسجاد محمد صبار سلمان4741321511036011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية362.0060.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزهراء ماجد جبار زبون4751521522014017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.7574.25ثانوية ابو عليا للبناتادبيزينب عثمان فوزي4761121228881002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0073.67اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك ماجد رمضان مزعل4771221222017012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد علي راضي هاشم4781321211022013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء جاسم كاظم ماضي4791521222005022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0070.50الخارجيونادبيامير حسين علي عبد4801421218001230
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية الصباح للبنيناحيائيمحمد رعد حلواص راهي4812621411045033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0069.00اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي ماجد كايد صكر4821521211013073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية412.0068.67ثانوية الحكمة للبناتادبيتماره فالح حسن عيدان4831021222025012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم اسعد محمد علي جاسم4841321222006039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيالمصطفى احمد محمد حيدر4851421215010015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد مالك دخيل عواد4861421211027014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية407.0067.83اعدادية النورين للبنينادبيعلي مهند جبار حمود4871421211004031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد علي حسون طعيم4881521211001104

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0067.50اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين علي ناصر حسين4891521211006031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0066.50 تموز للبنات14ثانوية ادبيآمنه كاظم كريم اهوين4901421222007003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية عدن للبناتادبينور سرمد محمد كاظم4911321222030107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0065.50ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعبد الرحمن عمر احمد عليوي4921421215011041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك جاسم سلمان علي4931521222001022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد علي سجاد كاظم وهيب4941421211025078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسن ثائر اسماعيل حسن4951421211018018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0063.33اعدادية العقيلة للبناتادبيغفران عبد االمير سلمان داود4961521222001090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرسل عباس تعبان جاسم4971121222030020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية النجاح للبنينادبيجعفر محمد حسن حسين4981421211026029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0062.83اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيايه علي عبد الرضا عذار4991221522017011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية376.0062.67ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيفاتن اثير حمزه جاسم5001121224003006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية السياب للبنينادبيحيدر علي مجيد عباس5011321211028011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهبه هادي فرحان خليفه5021521222015078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية371.0061.83ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمة عبد االمير عمران مصطفى5032121222035032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحنين عبد زيد سعود5041121222062019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى قيس عبد الرضا ثجيل5051521222005067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيلطيف علي جبير فالح5061421211037039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية361.0060.17اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيامير فيصل حردان عزيز5071521211016011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى عدنان كاطع شاهين5081421211025090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية357.0059.50اعدادية السجاد للبنينادبيعلي هشام عبد الحسين عباس5092321211027039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد هالل خير هللا جابر5101421211027074

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية االمال للبناتادبيرسل ستار راشد محمود5111121222011034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0076.83ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيمحمد صالح مهدي علي5121021217012011
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0072.33اعدادية الصفا للبنينادبيابراهيم احمد شهاب احمد5131321211027001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0070.50ثانوية االنتصارات للبناتادبيبنين ياسر هاتف حمزه5142621222002011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0070.33ثانوية دار العلم االهلية للبنينادبيرضا حمزه عبيد خضير5152321213015003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية413.0068.83اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين احمد حسن زوير5161421211003031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0066.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيتمارة ماجد حمد خلف5171121227005005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0065.50اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي ماجد مهلهل مشالي5181221215003136

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0065.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيام البنين نور الدين ابراهيم ناصر5192221424036002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيموسى عباس حسين مخيلف5201521415001229

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية الناصرة للبناتادبيبتول ماجد موشي كاظم5211421222056006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50اعدادية الحكيم للبنينادبيليث مجيد شياع جاسم5221121211030035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0062.50اعدادية حطين للبناتادبيزينب عقيل مسلم عبد5231321222027028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية372.0062.00ثانوية البالد للبنينادبيحسن علي باسم هادي5241221211008017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية371.0061.83اعدادية الرضوانية للبنينادبيفرحان هاشم غنام حمادي5251021211037038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية حطين للبناتادبينور خالد موحان عبود5261421222004036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0061.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحمزة كاظم عكار حسين5271421211023076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيصالح سالم دوالب جسام5281021411024013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0061.17ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين منشد سعد5291521415001237

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيديار علي حسين عبد الرضا5301521422010035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0060.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي نايف صالح يبير5311121211052097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزينب كاظم عريبي مزعل5322221425013013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية االسراء المختلطةادبينبأ محمد حسين عبود5331121227012014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية الرباب للبناتادبيحنان علي بدير عداي5341521222012004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية ام البنين للبناتادبيود لطيف عبد الرحمن مزعل5351321222011068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه موشي كاظم مطير5361421222016050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0080.67اعدادية الرميلة للبناتادبيام البنين سعد صالح حسن5371521222004004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0080.33اعدادية الكرامة للبناتادبيلمى كرم داود جبر5381321222025056

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0080.33ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيكرار محمد فجر حرز5391421215011055

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0079.33ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمحمد عبد الهادي جاسم محمد5401321215002028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0079.17اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعبد الرحمن خالد عباده عبود5411121211044038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0079.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيمهند عماد عدنان ياسين5421421211016078

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0078.67ثانوية الوفاق للبناتادبيسبأ ستار محمد احمد5431221222022033

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0073.17اعدادية الرميلة للبناتادبينور علي راشد عبار5441521222004094
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0068.00اعدادية الرميلة للبناتادبيرباب خليل كاظم تايه5451521222004025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الفردوس للبناتادبيضحى عادل سفاح سكران5461321222040082

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0065.83اعدادية الرميلة للبناتادبيختام حسن هادي سلمان5471521222004022

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية الخطيب للبنينادبيصاحب مناف صاحب محمد علي5481221211031072

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0064.17اعدادية التقى للبناتادبيايه فراس ياس عبد الخضر5491121222012019

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيروح هللا محمد حطاب موحي5501521411019012

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح عبد الزهرة سلطان5511621424019030

كلية الطب/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائياسراء ناظم مدلول علي5522321424005005

كلية الطب/جامعة البصرة589.2098.20اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد حسن عبد االمير صادق5532721411028141

كلية الطب/جامعة البصرة589.1298.19ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيشهد محمد هادي عطيه5542221424001063

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء علي محيسن خضير5551621422012036

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد االمير جواد5562121411024022

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية النور للبناتاحيائيأديان حازم مزبان دعيم5572221422042325

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل جهاد ضهاب5582221424044030

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم علي محسن مطير5592221424059037

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء سليم عبيد عمران5602321422059028

كلية الطب/جامعة البصرة589.0498.17ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم فراس عبد الكاظم عمران5612321422077094

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الرياحي للبنيناحيائيليث عبد الكريم عبد الحسن عزوز5622721411033136

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد علي محمد طاهر5632721411039079

كلية الطب/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء فاروق حميد كريمش5642721422036074

كلية الطب/جامعة البصرة588.8898.15ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد مؤيد عبد  الرحيم ديوان5651321411032077

كلية الطب/جامعة البصرة588.8098.13(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيلينا محمد جاسم محمد5662521422040303

كلية الطب/جامعة البصرة588.2498.04ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينبأ عبد هللا عبد علي باهض5671521422017058

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب كرار عباس علوان5681221422026135

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية البينات للبناتاحيائيرواء احمد حسين علوان5692121422027018

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية العمادية المختلطةاحيائيطيبة اياد ثابت رحمن5702321427055011

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيساره حيدر جابر صيهود5712421422003113

كلية الطب/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنت الهدى منهال جاسم رشم5722721422037039

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة593.0098.83ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيهبة هللا خالد عبد الزهره حسين5731621424061055

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0098.33ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء علي طالب عبد الحسين5742621424007059

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق احمد حسن5751021415004066

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيايه محمد خليل حسون5761421424002003
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيامير صالح حمزة كاظم5772321411006012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية الجامعة للبنيناحيائيمحمد حسين عيدان شبيب5782321411061114

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمرتضى كريم محمد زاير5792521413011021

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيعلياء حيدر هادي سلمان5802521424004716

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة589.0098.17اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه مشتاق صادق رستم5812621422031108

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.7698.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم مجيد حميد العبيي5821321422043111

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.3698.06ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حسن ماضي جبر5831421422027071

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0098.00انقرة / ثانوية الشهيد دوجان تازةاحيائي ملك عدنان اسماعيل 5841021428881024

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل كريم فرحان5851121411041066

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيقنوت هاشم محسن فرج5861321422001250

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0098.00ثانوية الشهيد دوجان تازة جول اناضول احيائيسناريا قاسم كريم5871321428881009

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيغدير عماد عبد الجبار حسن5881521422013050

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب اياد عامر عريبي5891621424072127

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية بابل للبناتاحيائينبأ باسم صالح سلطان5902121422051127

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد جليل جبر دخيل5912221411003009

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي اكبر علي عبد داخل5922221411003156

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00الخارجياتاحيائيفاطمه علي عباس بادي5932221428050402

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد ضياء علي حسين5942321411020014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الكفل للبنيناحيائياحمد زاجي حميد كزار5952321411028002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء جابر حسين جاسم5962321424006037

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيمالك محمد سعران حمود5972421422003168

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائيهديل مجبل تهلوك صيوان5982421422024336

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمؤمل شاكر عبد راضي5992521411001379

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيزين العابدين ماجد حامد هويش6002521411004047

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياحمد هيثم عبد الزهره كاظم6012521413031045

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيالحسين علي نجم سهيل6022521413031054

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد باقر حسين سعد حنوف6032621411008035

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى محمد هادي هاشم6042621411016128

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب رضا قدوري خضير6052621422017088

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0098.00اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم ناهي جاري6062621424012042

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعال مؤيد محمود ابراهيم6071421422044134

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعباس محمد عامر عبد االمير6081621413004033
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيام البنين عماد عبد االمير غائب6091621424022012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية الشطرة للبنيناحيائيابراهيم مصطفى عيسى عبد6102221411018001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي عبدالزهرة عزيز كريم6111621413020012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0097.67ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيسجى احمد خالد حاجم6121621424005051

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.7297.45ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيداليا خالد فائق عبود6131621424072067

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية البسمة للبناتاحيائيآمنة علي مونس اسماعيل6141621422080003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيمنار شاكر صالح راضي6151621424061045

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية التميز للبنيناحيائيجعفر علي اياد عبد الكريم6162221411077029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيأنس صباح حمادي شهاب6171121411041002

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية النصر للبناتاحيائيتبارك شهاب احمد مطر6181221422031050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيغفران احمد فاضل عيدان6191321422001204

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين هود صيوان عبد هللا6201621422053032

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد فوزي سبتي6211621424011098

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية المتميزين الثانيةاحيائيمصطفى يونس محمد حسن6221721411192010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسندس جمعه جاسم محمد6231821424006109

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية حديثة للبنيناحيائيعثمان رافع شحاذه علي6241921411019046

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسجاد محمود محمد مشوط6252121411003063

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعبد الباسط محمد احمد داود6262121415001028

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية بابل للبناتاحيائيصفا داود سلمان صالح6272121422051089

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد حسين عبد شمخي6282221411019005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عبدالرزاق كريم زاير6292221411034336

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية القيثارة للبنيناحيائياحمد ثامر صحن لفته6302221411046001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحسين عواد محسن عليوي6312221413013047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمسار حيدر عزر نجم6322221422039334

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس صبار عبد هويش6332321411033108

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين شاكر جبار عبد6342421411048087

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات ماجد عبد االمير ناصر6352421422002005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرحاب علي ضغين صالل6362421422016044

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد الباقر صباح حسين عبد6372621411001142

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايات كاظم جواد موسى6382621424007019

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0098.00ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيعلي سلمان جباري جويل6392221417035013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83اعدادية اليمامة للبناتاحيائيضحى صالح حاتم محمد علي6401621422012048
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمريم ريسان لطيف كماش6411621424044079

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغصون عادل مكطوف جريخي6421621424072186

كلية الصيدلة/جامعة البصرة587.0097.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد مسلم لفته6432421424023049

كلية الصيدلة/جامعة البصرة585.0097.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيهاجر حيدر حامد عذبي6441621424061054

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمهيمن حميد كريم بهير6451521411013118

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمصطفى نعمان محمد ابراهيم6461621413015028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد صادق سعيد عكاب حسين6472221411003275

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية الناصرية للبناتاحيائيتبارك حامد كاظم طاهر6482221422035008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0097.33اعدادية النور للبناتاحيائيمسار عبد الجبار محمد لفته6492221422042268

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.9697.33ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتجى صادق محمود كاظم6502321411056147

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينغم عبد الكريم حسن علي6511621424061048

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه ناظم شريف يسر6522221422077210

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسكينة احسان خليف تومان6532321422072173

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية سومر للبنيناحيائيجعفر عبد االمير ناشي فرحان6542421411004027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيتكليف حمزه نهير عباس6552421411014012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية دمشق للبناتاحيائيرسل حازم محمد حسين6562421422024104

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عباس حميد عبود6572921411017191

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد اللطيف علي6582921413002029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0097.17ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةاحيائيدعاء كريم مزهر عوض6592921425004011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين عصام صالح عباس6601621513015016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمنتظر ناعم مطر فياض6611621511010122

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة502.0083.67اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيبنين عبد نعيمة خنجر6621621522036011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيازهار محسن هاشم نصير6631621524022001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة496.0082.67اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعلي سعد مصطفى حسن6641621511052048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية السبطين للبنينتطبيقيرسول عباس مزاوي كاظم6651621511016046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة504.0084.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد حافظ خريبط6661621513055037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة492.0082.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيكرار نجم عبد حسن6671621511041070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة486.0081.00ثانوية العلياء للبناتتطبيقياوهام خليل كريم حمادي6681621522052003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة552.0092.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير حامد وحيد محمد6691621424038046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0090.33اعدادية غزة للبناتتطبيقيمريم عباس عوده عطيه6701621522034046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0095.83اعدادية البيان للبناتاحيائينور كريم خلف جبر6712821422028098

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0091.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدي عبد النبي عبد الزهرة6721621513115050
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0092.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعباس اياد حامد ياسين6732521513031037

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0092.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس رحيم زبون عباس6741621513071064

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0088.50اعدادية سبأ للبناتاحيائيمالك اسعد خزعل كاظم6751621422019032

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0087.33اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين كامل مشحوت مصبح6761621422012018

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي كاظم مزهر وادي6771621411034031

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0086.50ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب عماد علي حسين6781621424010043

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0086.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمرتضى رحيم عبد راضي6791621413015027

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0085.00ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيحسين ثابت ضجر عبد العزيز6801621413113008

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0084.33اعدادية شط العرب للبناتاحيائينادرة اكرم عاشور فالح6811621422051133

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0083.17ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عيسى كاظم مهاوش6821621513010048

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0082.67ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس ناصر حمود6831621513059041

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0082.17اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيبنين لؤي عبد علي علي6841621422076014

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0081.83اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقييقين كريم كاظم عتيوي6852221522050011

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0081.33ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب احمد قاسم وهيب6861621422077032

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0081.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور الهدى معد مجيد جاسم6871621422064131

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء اياد عبد الكاظم خضير6881621422012029

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور صباح عبد الرزاق كاظم6891621424051147

كلية العلوم/جامعة البصرة484.0080.67ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيسارة عبد االمير عدنان ناصر6901621424078010

كلية العلوم/جامعة البصرة480.0080.00اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمحمد اياد قاسم مكي6911621511026051

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحنين عادل حسين جتان6921621422035024

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيعذراء اسعد محسن عذبي6931621424038043

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيعلي خليل عليوي عباس6941621511008023

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0079.83ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزهراء صادق خميس حنتوش6951621524018012

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية  الميقات للبناتاحيائيغسق عدنان ريسان مكي6961621422029043

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم علي عبيد ظهير6971621422043100

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0079.67اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسارة يونس هادي ياسين6981621422051084

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0079.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيندى مجبل صباح سعدون6991621522080050

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0078.83ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيحمود خالد عبود حمود7001621513080004

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعذراء يوسف جبار حسين7011621422079035

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0078.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمسلم جبار صالح نيشان7021621513071126

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0078.33اعدادية الهدى للبناتتطبيقينبأ محمود محمد خنياب7031621522003030

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0077.83ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيجعفر محسن علي عبود7041621513063003
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كلية العلوم/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد عادل حسن خليفه7051621511010110

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0077.17ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقييحيى عدنان عريبي دوحي7061621513071156

كلية العلوم/جامعة البصرة457.0076.17اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمهند عبد الستار جابر عبد الهادي7071621511007122

كلية العلوم/جامعة البصرة456.0076.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين محمد خليفه7081621511032181

كلية العلوم/جامعة البصرة454.0075.67ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه فائق دعيس حلبوص7091621424061042

كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيايمان علي طاهر موسى7101621424064011

كلية العلوم/جامعة البصرة453.0075.50ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيبنين محمد سمير كزار7111621524024007

كلية العلوم/جامعة البصرة447.0074.50اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا حسن فليح هايس7122221411062107

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيزينب ماجد محمد شغيت7131621524044013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة419.0069.83اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين فالح راضي7141621515013086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزينب رائد كريم صدام7151621522009023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة435.0072.50اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيرباب سلمان عطوان ناصر7161621522094012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0071.17اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس ادريس عبد الرسول خلف7171621511020045

كلية القانون/جامعة البصرة473.0078.83اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمرتضى جبار عاصي شنيشل7181621211019130

كلية القانون/جامعة البصرة465.0077.50اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهراء صبيح داخل داود7191621422060005

كلية التمريض/جامعة البصرة567.0094.50االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد كاظم جباري غالي7201621411001012

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0093.00اعدادية المكاسب للبنيناحيائياحمد سعيد عاشور محمد7212721411001005

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسين محمد رضا عبد العباس محمد7222521411005045

كلية التمريض/جامعة البصرة554.0092.33للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة احيائيعلي احمد محسن نعمه7232521411029016

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0092.17اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد هللا طالب اسماعيل حماد7241921411056037

كلية التمريض/جامعة البصرة537.0089.50اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزهراء علي لعيبي عديل7251621422069020

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة402.0067.00ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور غالب طريخم بدح7262921422026099

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيرافد نجاة جاسم امين7271821411031038

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمحسن علي محي عباس7282521415001108

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة374.0062.33اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي قاسم سعيد7292821411001032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة370.0061.67ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيسجاد كاظم ضايع منجي7302321415008066

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية العكيكة للبنيناحيائيقاسم عبد االمير محسن صباح7312221411038107

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية مندلي للبنيناحيائيوسام احمد حسين عيفان7322121411033115

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد جبار شيال علي7332821411020025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة363.0060.50اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد االمير عبد السالم عبد االمير حمزه7342421411048152

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة362.0060.33ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيسعد وقاص سعدي عبدالرزاق7351621413015005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية العكيكة للبنيناحيائيهشام مراد حسين جبر7362221411038171
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة362.0060.33اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيزين العابدين خالد حسين عبد علي7372621415004021

كلية الزراعة/جامعة البصرة380.0063.33ثانوية الرميلة للبنينتطبيقياثير نزار بريبش جبر7381621511036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0074.33اعدادية االعالم للبنينادبيمرتضى اياد قاسم محمد7391621211041056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيفاطمه عباس حياوي عباس7401621224044009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية الوثبة للبناتادبياماني ناصر ابراهيم علي7411621222065002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0069.50اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا مالك عبد الرزاق حسن7421621515013075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية الموانئ للبنينادبيمحمد نبيل جابر مطرود7431621211053022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0069.17اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء غالب جار هللا سعيد7441621222080038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0069.00ثانوية البشرى للبناتادبيمريم احمد حمود عاتي7451621222106015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0068.50ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتادبيسرى فالح حسن داود7461621224015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0067.50اعدادية  الميقات للبناتادبيمريم فالح مجبل علي7471621222029070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة403.0067.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسجاد اياد طارق كنوش7481621211019058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0066.00ثانوية العليم االهلية للبنينادبيمرتضى اركان كاظم زبون7491621213066006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0065.67ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيابراهيم جواد عبد الكاظم خلف7501621513021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0065.33ثانوية الريان االهلية للبنينادبيعلي يحيى كاظم عيسى7511621213003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0064.33اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء ياسين خضر حسين7521621222067016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقييقين عادل عبد مطلك7531621522049060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0062.33ثانوية الشام للبناتادبياالء عباس محمد زغير7541621222077003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0061.17اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ثائر عزيز جعفر7551621211006052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة366.0061.00ثانوية منازل الكرامة االهلية للبنيناحيائيجعفر علي عبد الرضا كاظم7561621413091002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة428.0071.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي جبر عبيد حسن7571621411029033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة رياض عبد الرزاق كاظم7581621526003060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00اعدادية الحشد المقدس للبنينادبينور طعمة مردان جاسم7591621211071040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة390.0065.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيهاشم محمد عاتي معلى7601621513026084

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة387.0064.50اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيفاطمة حامد مناتي جبار761162052176030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محمد حسين محمد7622221411012164

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيحنين حكمت بدر هندال7631621424036003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة382.0063.67ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيعلي جعفر طه محمد7641621517005012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0063.33اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد حسن خماط كاطع7651621511033177

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية االيمان المختلطةاحيائيدعاء سالم محيسن حاشوش7662221427004008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة372.0062.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الحسين حيدر7671621511027048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيتبارك عباس مصطفى عبد الرسول7681621522069013
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة369.0061.50اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعقيل الدين عاطف عبد علي دريع7692321411019096

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة367.0061.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيسالم سعد كاظم شامي7702921411020159

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة366.0061.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم لعيبي عالوي7711621422020048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة365.0060.83ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب فاضل عباس راضي7722421422041069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد حسين7731621422005032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة361.0060.17اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب محروس عبد مكطوف7742221422077147

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0085.17اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء توفيق حميد ضايف7751621222024009

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0075.33اعدادية المتنبي للبنينادبيمهدي جودة ناصر رسن7761621211006088

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة442.0073.67اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهاله عباس حمادي عبد الكريم7771621222060046

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة439.0073.17ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعباس علي صابر الزم7782221215005010

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة434.0072.33اعدادية الهدى للبناتادبيعذراء عقيل شاكر حسين7791621222003035

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة429.0071.50اعدادية البطحاء للبناتادبيرسل ناصر كصاب ناصر7802221222045029

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة427.0071.17ثانوية ابي طالب المختلطةادبيباسم عويد صخيل شايع7812921217002004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة424.0070.67اعدادية االمين للبنينادبيزياد كاظم عبد عطيه7821021211018008

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيسيف جاسم مهدي شيخان7831621211044004

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة420.0070.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبياحمد صباح ثجيل مالح7841621211076003

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء عمار وادي عبود7851621222046018

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية دجلة للبناتادبيزينب اسعد عبد النبي حسن7861621222067018

قسم اللغة االنكليزية/القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0068.83اعدادية الحشد المقدس للبنينادبييوسف جاسب يوسف جاسم7871621211071042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0074.33ثانوية النهضة للبناتاحيائيمها عباس ذياب جيجان7882221422034084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة441.0073.50ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيبنين علي رحيم صالح7891621522087006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة440.0073.33اعدادية حيفا للبناتتطبيقييقين احمد عبد الصاحب صبيح7901621522045050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة437.0072.83اعدادية النور للبناتاحيائيبيداء جاسم جعفر كريمش7912221422042061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0072.33ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقياحمد ناصر عاصي دويح7921621513011002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة431.0071.83اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرقيه حسن ظاهر عبد المجيد7931621422051057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة431.0071.83ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعباس عقيل ناصر حمود7941621513026037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة421.0070.17ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا مطشر ظاهر7951621511065021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة416.0069.33ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد ثجيل لعيوس7961621513059037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0068.67اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد رائد عبدالكاظم حوني7972221411034020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0068.67ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقينجوى نجم عبادي جابر798162052201012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة400.0066.67اعدادية الهارثة للبناتاحيائياسراء صالح يوسف محيي7991621422021003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة436.0072.67ثانوية المآثر للبناتادبيافق مشرق خليل ابراهيم8001621222100001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة405.0067.50ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز ماجد عبد اللطيف حريز8011621513021051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة373.0062.17اعدادية األبلة للبناتادبيام البنين جميل عوده ابودكه8021621222016003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0081.33اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء ناطق عبد الرحمن مسلم8031621222020029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة2479.0079.83الخارجيات ادبيمالك حامد فاضل عبد الحسن8041621228051366

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464.0077.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين عبد الواحد راضي ملش8051621211029018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0076.83اعدادية االكرمين للبنينادبياسامة امين محمد رمضان8061621211017008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0066.00(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيكوثر حسن عبد برهان8072521422040286

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة376.0062.67اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه علي عبد الزهره علي8081621222045073

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة376.0062.67الخارجياتادبيسجى رمضان علي عباس8092221228050368

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0075.67اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزهراء ماجد شياع جعفر8101621422065014

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0074.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء عبد الكريم كاظم كايد8111621222036039

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0072.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيبتول فرحان ذياب سرحان8121621524010008

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0069.67اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسجى يحيى مهدي حسين8131621222042066

كلية اآلداب/جامعة البصرة404.0067.33ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيازهار حيدر شذر عري8141621424024002

كلية اآلداب/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسجاد هشام عبد الكريم نغماش8151621211081076

كلية اآلداب/جامعة البصرة385.0064.17اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبينرجس علي حمود براهيم8161621222047033

كلية اآلداب/جامعة البصرة384.0064.00ثانوية العقيدة للبناتادبيبنين حسين زهير مطرود8171621222055010

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0062.83ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى هاشم موسى8181621424015003

كلية اآلداب/جامعة البصرة376.0062.67ثانوية الموانئ للبنينادبيمنتظر حسن ابراهيم غلوم8191621211053024

كلية اآلداب/جامعة البصرة371.0061.83اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين خليل ابراهيم عبد هللا8201621211006024

كلية اآلداب/جامعة البصرة368.0061.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد الوهاب علي حسن ملش8211621211029040

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيهدى صالح مهدي حسين8221621422052085

كلية اآلداب/جامعة البصرة360.0060.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء حسين علي فاضل8231621222036035

كلية اآلداب/جامعة البصرة357.0059.50اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيبنين حسين فالح حسن8241621222069011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة402.0067.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيباقر محمد خلف مالح8251621511001038

كلية علوم البحار/جامعة البصرة391.0065.17اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيزهراء حسين عطية محيسن8261621522024010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل592.0898.68ثانوية نور الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب سعد عمر جدوع8271721424024027

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيبراء مؤيد علو مهدي8281721424013025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائينور ياسر مجيد جاسم8293121427008061

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0098.50اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمازن خديده كجي حمو8303321417004055

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0098.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيياسر عمار حازم محمد8311721411011254

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي عبد هللا خلف محيميد8321721411027047
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية فايدة للبنيناحيائيايه صباح محمد يونس8331721421091009

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيليلى خالد كريم عباس8341721422015061

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه محمود علي محمود8351721426002138

كلية طب االسنان/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية بعاجة للبناتاحيائياالء فتيان طه صالح8361821422099003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل586.7297.79اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى محمد عوده خلف8371721411011238

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0097.83ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعقيل حسن خضر محمد8381721413023018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0097.50اعدادية الزهور للبنيناحيائييونس حسين يونس احمد8391721411015145

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0086.33اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأمنة زياد سعد هللا عبد هللا8401721522054001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل480.0080.00اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيباتريس ضياء سعيد ابلحد8411721522015002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل459.0076.50للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيأبو بكر محمد معيوف جاسم8423321511001001

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل504.0084.00ثانوية الرجاء للبنينتطبيقيحمزة عباس حمزة بكر8431721511165002

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0092.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيديما سالم محمد مصطفى8441721426001346

كلية العلوم/جامعة الموصل527.1287.85اعدادية االندلس للبناتاحيائيمجد محمود عبد رضا8451721422054204

كلية العلوم/جامعة الموصل512.0085.33اعدادية تلكيف للبنيناحيائيمحمد عدي طه خليف8461721411080051

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0084.33انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيزينب الياس خضر يوسف8473021427041038

كلية العلوم/جامعة الموصل504.0084.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم زهير متي ججي8481721422018045

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0083.67ثانوية االخوة للبناتاحيائيغفران جرجيس احمد خلف8491721422104035

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0083.50ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمارتن مخلص يوسف يعقوب8501721413025022

كلية العلوم/جامعة الموصل499.0083.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه سلوان سعيد حمدي8511721422003063

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيزيد مروان محمود الياس8521721411011087

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0082.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسما سماح داود رفو8531721422018026

كلية العلوم/جامعة الموصل492.0082.00ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيأنفال عبد الكريم حسين حياوي8543121426001013

كلية العلوم/جامعة الموصل479.0079.83اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفرح رضوان عبد المالك اسماعيل8551721522054024

كلية العلوم/جامعة الموصل468.0078.00اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيرباب عادل حسين موسى8561721522023008

كلية العلوم/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرغد عمار جالل ياسين8571721422034028

كلية العلوم/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمصطفى احمد موفق احمد8581721511134079

كلية العلوم/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيمنتهى عبد الستار حسين يونس8591721522028012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل420.0070.00ثانوية وانة للبنيناحيائيزين العابدين عبد العزيز محمد علي حمو8601721411086013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل396.0066.00اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود خضر حسن8611721411005044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبيده ظافر عبد المنعم امين8621721411023073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعلي حسين سالم محمد8631721411005061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل374.0062.33ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيرهف ناهض حميدي خليفه8643121422014020
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيصهيب ميسر حسن محمد8651721411073009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيسعيد يونس صالح محمد8661721415015018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية الحوراء للبناتاحيائيافراح غائب عابد محمد867172042236004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل361.0060.17اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيدينا احسان محمد حمزة8681721422020024

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية المعرفة للبناتاحيائياسيل نزار عبد العظيم احمد8691721422065004

قسم تقانات البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيطيف دبوني هليل صالح8701721515001100

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل380.0063.33اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيحسين كاظم عبد الحسن علي8711621411019008

قسم علوم البيئة/كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيداليا محمد جرجيس محمد8721721424012008

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0079.83ثانوية شايستة للبناتادبيرشا عامر محمد شاكر8733121222005007

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية ابي حنيفة للبنينادبيفراس ماجد محسن بشير8741721211016021

كلية الحقوق/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية االبداع للبنينادبيهيثم محمد حازم اسماعيل8751721211202032

كلية الحقوق/جامعة الموصل425.0070.83اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد فزع نوح قداوي8761721211009009

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0070.17ثانوية فايدة للبنينادبيحسن صالح يونس فتحي8771721211091008

كلية التمريض/جامعة الموصل582.0097.00ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد محمود اخضير8781721424013049

كلية التمريض/جامعة الموصل570.0095.00ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيرياض خالد محمد ابراهيم8791721411013024

كلية التمريض/جامعة الموصل566.0094.33اعدادية البرغلية للبنيناحيائيطارق خالد خضر علي8801721411106013

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0094.00ثانوية المزرع للبنيناحيائياحمد حسن احمد محمد8811721411163003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل439.0073.17ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياسماء عبد احمد عبد8821721422084008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل392.0065.33اعدادية قرطبة للبناتاحيائيريم محمد علي عبد8831721422002122

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل385.0064.17اعدادية عوينات للبنيناحيائيعلي محمد خضير علي8841721411103031

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل378.0063.00اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمهيمن محمد شحاذه جمعه8851921411024091

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل376.0062.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيكاظم عباس محمد علي8862721411034181

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل373.0062.17اعدادية الهدى للبناتاحيائيبثينه احمد علي جواد8872021422018015

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل371.0061.83ثانوية عدن للبنيناحيائيمصطفى طه عمر ابراهيم8882021411055085

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية القوارير للبناتاحيائياسالم قصي سعد الدين عثمان8891721422071006

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل359.0059.83اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيشهد فارس تحسين حسين8901721422015048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419.0069.83اعدادية تلكيف للبنينادبيمحمد سامي خليف محمود8911721211080030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0067.83اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحوراء محمد نور حسن حسين8921721422023021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل399.0066.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمنتظر سلمان حسين خليل8931721411115137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50اعدادية القيارة للبنينادبيحارث محمود خلف عبد هللا8941721211042006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0062.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد االله قاسم8951721411008189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل375.0062.50اعدادية سارية للبنينادبيخالد طه زيدان خلف8961721211018025
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50االعدادية المركزية للبنينادبيوسام نزار عبد الرحمن سليمان8971721211002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الشافعي للبنينادبيعدنان نشوان جدوع محمد8981721211135019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0061.17ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمارفن خالص يوسف يعقوب8991721413025023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0077.67اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزهراء ربيع اسماعيل صالح9001721422056069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0076.83اعدادية سومر للبناتاحيائيازهار احمد مظفر سليمان9011721422079001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0076.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبا الزم غانم اسماعيل9021721422061259

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0075.67اعدادية الكفاح للبناتاحيائيماريه غانم فتحي صالح9031721422051110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451.0075.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك وعد احمد حمود9041721422001026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل450.0075.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيللوه محمود احمد محمود9051721422055146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449.0074.83اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسعد عبد العزيز محمد حمود9061721411003054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل433.0072.17ايسر- الخارجيون تطبيقيمصطفى خالد فتحي عثمان9071721518010134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل432.0072.00اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيطه علي عبد االله محمود9081721511017045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل421.0070.17اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ عوف عبد الرحمن محمد9091721422045177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل420.0070.00اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيياسين عبد االله تركي حسين9101721411011255

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل384.0064.00ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحمد علي سالم غانم قنبر9111721511063022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل368.0061.33اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمصطفى مثنى علي حسين9121721511135058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل455.0075.83اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحامد امرؤ القيس كمال عبد هللا9131721211133009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل445.0074.17اعدادية تلكيف للبنينادبيطالب جمعه بالل هالل9141721211080017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل429.0071.50اعدادية السيد حمد للبنينادبينور صباح نجم عبد هللا9151721221073016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل423.0070.50ثانوية الفراتين للبناتادبيعهد سعيد احمد هليل9161721222036035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل391.0065.17اعدادية التحرير للبناتادبيمريم حسن قاسم حسن9171721222063020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل370.0061.67ثانوية االمام علي للبنينتطبيقينهر نايف نور الدين ظاهر9181821511013022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل388.0064.67اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه احمد نواف ظاهر9191721422049035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0063.67ثانوية اجحلة للبناتادبينور الهدى صالح سعد هللا محمد9201721222096008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل381.0063.50اعدادية الرسالة للبناتادبيشروق عبد الحميد فنش محمود9211721222049051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل373.0062.17ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبياسالم حمود محمد حسن9221721221074001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل372.0062.00ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيفاطمه رافع عبد هللا حسن9231721425013010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل372.0062.00ايسر- الخارجيات تطبيقيجمانه عدنان ياسين ابراهيم9241721528060023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل366.0061.00ثانوية العريج للبناتاحيائيدالل فيصل غازي عاكوب9251721422073004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل362.0060.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائياريج زهير حمزة علي9261721422059004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل356.0059.33اعدادية القيارة للبناتادبيمها قتيبة علي محمد9271721222013040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبسمة تمام سالم محمد طاهر9281721422061055
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية الرسالة للبناتادبيهبه نشوان سالم ابراهيم9291721222049085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل354.0059.00اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيصبا حسام الدين حمدون مال هللا9301721226001076

كلية اآلداب/جامعة الموصل463.0077.17ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمجدل بركات رشو حسن9313321417011040

كلية اآلداب/جامعة الموصل417.0069.50ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعادل محمد حسين يوسف9321721215015054

كلية اآلداب/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية الكندي للبنينادبييوسف نوفل حامد علي9331721211021046

كلية اآلداب/جامعة الموصل411.0068.50اعدادية ابن االثير للبناتادبيغفران حازم عمر احمد9341721222042058

كلية اآلداب/جامعة الموصل407.0067.83ثانوية وانة للبنينادبيصالح فارس جار هللا حمو9351721211086009

كلية اآلداب/جامعة الموصل405.0067.50ثانوية تل عدس للبنينادبياسماء احمد ابراهيم محمد9361721221089002

كلية اآلداب/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد احمد غانم محمود9371721211012022

كلية اآلداب/جامعة الموصل372.0062.00اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيغاليه خيرو سعدو جريبان9383321227010010

كلية اآلداب/جامعة الموصل362.0060.33ثانوية بعويزة للبنينادبيمصطفى سيف عبد الحميد محمد9391721211079015

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0059.83ثانوية سودة بنت زمعه للبناتادبيوسن وعد ذنون عبد هللا9401721222084044

كلية اآلداب/جامعة الموصل357.0059.50اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد ياسر عبد الغني احمد9411721215002252

كلية اآلداب/جامعة الموصل354.0059.00ثانوية الجرن للبنينادبيعمر خالد حسن عجاج9421721211029024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419.0069.83ثانوية البعاج للبنينادبيعبد العزيز احمد قاسم اسماعيل9431721211045047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0069.17اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيكرم احمد سالم محمود9441721211005049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413.0068.83اعدادية الراية للبنينادبيمحمد حمدون سلطان هرماس9451721211025054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل403.0067.17ثانوية الموالي للبنينادبياحمد فتحي احمد ثالج9461721211054003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل391.0065.17االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر طلعت عبد الغني احمد9471721411002032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0064.67ثانوية البعاج للبنينادبيانور احمد قاسم اسماعيل9481721211045009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل386.0064.33االعدادية المركزية للبنينادبيمحمد جسام عبد حمراوي9491721211002029

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0080.17ثانوية البعاج للبنينادبيعبد الكريم فالح جدعان فويران9501721211045049

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0076.33ايسر- الخارجيات ادبيتسنيم رعد سالم عبدهللا9511721228060089

قسم التربية الخاصة/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل363.0060.50اعدادية الكفاح للبناتادبيايناس بشار امجد كمال9521721222051013

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل411.0068.50ثانوية البعاج للبنينادبيعبد الهادي حمد محمد احمد9531721211045061

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل371.0061.83اعدادية الزهور للبناتادبيتقى محمد مجيد محمد9541721222057010

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل355.0059.17اعدادية الرضوان للبنيناحيائييونس بشير جمعة الزم9551621411043055

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية462.0077.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمنتظر حيدر محمد حسن9561321511017069

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية446.0074.33اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد علي صالح علوان9571321511004033

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية497.0082.83ثانوية السما االهلية للبنينتطبيقيحيدر قيس فرحان حنفيش9581421513032002

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية519.0086.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم ميثاق عبد الحسن لفتة9591421422016075

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية حديثة للبنيناحيائياكرم عباس رحيل حردان9601921411019013
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قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية543.0090.50اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسن حسين جاسم حمزه9612621411011028

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية534.0089.00اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمصطفى احسان فخري راهي9621421511029060

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية562.0093.67اعدادية االخالص للبناتاحيائيساره سعيد خليل ماجد9631121422046063

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية542.0090.33اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيموسى الكاظم صباح فتاح مبارك9642621511014086

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية415.0069.17اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى اسامه عبد الحسين احمد9651021511019103

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية410.0068.33اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيكوثر طارق بدر اسماعيل9661121522044040

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية443.0073.83اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد ادريس ابراهيم عبد الرحمن9671421411019005

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية554.0092.33اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيابراهيم سعد ابراهيم محمد9681521511001001

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية553.0092.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيجواد عادل كاظم رضا9691521511017014

قسم تكنولوجيا النفط/هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية550.0091.67اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين فرحان نجدي محمد9702821511017034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيعلي مصطفى مسعود مصطفى9711421515010052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية481.0080.17اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي فراس محمد أسهيل9721321511001072

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية474.0079.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعثمان بكر احمد محمود9731021511020166

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0078.83اعدادية القدس للبنينتطبيقيطارق عبد الرزاق حميد عطيه9741021511014058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعبد السالم مزاحم نعمه حمزه9751021511038010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0078.17اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمحمد علي  خالد جاسم صكر9761121511023030

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية428.0071.33االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار عبد هللا حسين9771321511010058

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية515.0085.83ثانوية الصمود للبناتتطبيقيطيبه محمود الزم محمد9781421522034014

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي فاضل جاسم احمد9791121511018046

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية582.8497.14الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد وليد سعدي احمد9801021411002097

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية581.0096.83ثانوية البوادي المختلطةاحيائينور حسن علي مهدي9812121427026022

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية576.0096.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائياسراء حسين عالوي ثويني9821321422015007

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية570.3295.05ثانوية المتميزيناحيائيحسين خليل حسن محسن9831321411016041

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية568.0094.67اعدادية المسيب للبنيناحيائياسامه اثير كاظم هاشم9842321411009006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0085.17ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائينسمه هادي صالح صدام9851321426001079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية490.0081.67اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيجعفر هادي جاسم عباس9861421511017026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد مهدي رضا عباس9871421411028087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية470.0078.33اعدادية البسالة للبناتاحيائيايه ليث عبد الحسين جبر9881321422016009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية456.0076.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي ناصر9891321511011060

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية437.0072.83اعدادية الجوالن للبنينتطبيقيحسن خالد عبيد اسماعيل9901121511036011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية434.0072.33اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد عماد رزاق عبد النبي9912221511034078

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية394.0065.67ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيايالف ستار جبار سفيح9921421526002007
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية438.0073.00اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد محسن علي عزيز9931221411027147

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية433.0072.17ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعباس علي عبد االمير هادي9942721415003018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية428.0071.33اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى حسين كريم سندال9951521411002089

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية427.0071.17اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيايهم سرمد رزوقي محمد9961821411115021

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية424.0070.67اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا موفق دينار فهيد9971421511025037

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية422.0070.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء باسم فاضل محمد سعيد9981421422044047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية403.0067.17اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد رضا فالح جبر عيسى9991421511039105

كلية الطب/جامعة الكوفة596.5299.42اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيكوثر مشتاق غازي مجيد10002521426001422

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزينب راهي عبيد صاحب10012521424004561

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0099.00(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ محسن عيسى كاظم10022521424018271

كلية الطب/جامعة الكوفة592.2898.71ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد ياسر مهدي10032521422013074

كلية الطب/جامعة الكوفة592.0098.67ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائياحمد ناصر حسين كاظم10042621415009027

كلية الطب/جامعة الكوفة591.0098.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائياسراء حيدر بشون عبد الزهره10052521424004047

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة588.0098.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه كاظم مجيد حميد10062521424014115

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة588.0098.00ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد جليل مجيد10072521424033023

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.2097.87(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل حسين خالد عبد الساده10082521422022321

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.6897.78ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم حيدر صالح محمد10092521411030002

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.2097.70ثانوية المتميزيناحيائيمجتبى رضا رحيم موسى10102521411030044

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة586.0097.67اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه باقر حسين عباس10112221422003070

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيراية تقليد عواد مجلي10122421427008054

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر جاسم مهنا10132521413031445

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمؤمل عامر عزيز حسن10142521413031471

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيبتول علي عبد عوده10152521424004124

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0097.67(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائينبأ صباح هاشم حسان10162521424018262

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية شمس المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد حامد خليف سلمان10172321424014017

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة585.0097.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء منصور حسن دهيمش10182521424014159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسبأ عدي يونس حنون10191621522051071

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0088.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيهناء لؤي رؤوف معين10202521422022640

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0085.83ثانوية غرناطة للبناتاحيائيايات صباح زغير بريدي10212821422024010

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0084.67(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيتقى ستار عوده غانم10222521422004185

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0084.33اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى سعد عبد حسين10232521411012280

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0084.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين محارب محان حسين10242521513023006
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كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0083.50اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيكوثر عبد الحسن عبد الهادي جاسم10252521422001158

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0081.83ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي تحسين داخل غضبان10261621513071080

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0080.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيبنين خالد حسين كريم10272521422022155

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحيدر ميثاق كاظم جوعان10281621511014033

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0080.67اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد سرحان سعد نفاوه10292921511019082

كلية العلوم/جامعة الكوفة470.0078.33ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرباب عالء حسين عمران10302521424011029

كلية العلوم/جامعة الكوفة466.0077.67اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيامنه سرحان سوادي كاظم10312521422010033

كلية العلوم/جامعة الكوفة449.0074.83اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر حسن عيد حسن10322221511005022

كلية العلوم/جامعة الكوفة438.0073.00اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم كريم فدار10332521511035001

كلية العلوم/جامعة الكوفة430.0071.67اعدادية المربد المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين صالح حسن غافل10342521511035023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة456.0076.00ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عبد العباس نصيف10352521413031269

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة368.0061.33ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحيدر هاشم عباس خضير10362521513033019

كلية القانون/جامعة الكوفة414.0069.00اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحمزه سالم كاظم عبد10372521211021099

كلية القانون/جامعة الكوفة393.0065.50اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجعفر عدنان كاظم مجدي10382521211021054

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0072.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد حمود بلوان10392221411004189

كلية التمريض/جامعة الكوفة559.0093.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء كاظم جابر عبد الحسن10402521424022003

كلية التمريض/جامعة الكوفة550.0091.67اعدادية الالذقية للبناتاحيائيبتول سليم فليح حافظ10412521422003062

كلية التمريض/جامعة الكوفة547.0091.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائيفرح ميثم يحيى عبد10422521422003469

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب علي حمزه محمد علي10432721422048079

كلية الزراعة/جامعة الكوفة371.0061.83(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه محمد جاسم حمزه10442521422040246

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0080.00اعدادية شجرة الدر للبناتادبيمنار عبد الكاظم جواد موسى10452521222018044

كلية اللغات/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية النخيلة الغربية للبنينادبيمحمد صادق فرج هنوع10462321211066011

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0064.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينادبيمحمد باقر رعد هالل مرزوق10472521211008139

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0064.67الخارجياتادبيزينب كصاد عبد الزهره محمد10482521228050267

كلية اللغات/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية شجرة الدر للبناتادبيرقية حسن رسول حسن10492521222018014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة402.0067.00اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمسلم حسين عبيد لفته10502521411035169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0063.17ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيزياد عصام يحيى خضر10512421415003036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0062.67ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيوليد نصير جواد كاظم10522521213025049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر جواد كاظم10532521411035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة375.0062.50ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن امير ساعد حسين10542521413030013

كلية التربية/جامعة الكوفة472.0078.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء شريف عبد حرامي10552421424023053

كلية التربية/جامعة الكوفة448.0074.67اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعقيل كرار حميد موسى10562521211012168
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كلية التربية/جامعة الكوفة427.0071.17ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد سعيد عزيز غازي10572421413018115

كلية التربية/جامعة الكوفة400.0066.67اعدادية االبراج للبنينادبيامير فاضل ناجي خضير10582521211023010

كلية التربية/جامعة الكوفة362.0060.33اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء عالء رزاق مدفون10592721522055046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0071.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس ابراهيم محسن10602321424005034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة412.0068.67اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء حاتم علي بادي10612421426001085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة409.0068.17اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمة عبد علي عبد الحسين شعالن10622521222030038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد االله طريف خرمان10632421422039107

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة400.0066.67ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس تريجي حريجه10642421424023104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيسجى جاسم نجم عبيد10652521424024021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة398.0066.33ثانوية االنتصار المختلطةاحيائيزينب جواد كاظم عبد10662521427001038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0066.17اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيصابرين حميد عبد الحسين اسماعيل10672521422035160

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0065.83ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينرجس قاسم عبد الواحد محمد10682521424002031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0065.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه محمد حسان مهدي10692521422022372

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة392.0065.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيايات رشاد عيسى هادي10702521422030006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة390.0065.00ثانوية الرملة للبناتادبيزينب نعمه حسن عليوي10712521222006023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0064.33ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه هادي حمزه صالح10722321422006089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0062.17ثانوية االكرمين للبناتادبيغفران فاهم جواد كاظم10732521222019025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0062.17الخارجياتتطبيقيامنه مجيد غريب عبود10742421528050008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة359.0059.83ثانوية االكرمين للبناتادبيتماره صفاء عبد االمير مرزه10752521222019009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0074.83ثانوية غزة للبناتادبيزينب حسين جعفر ناجي10762421222007030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0074.17اعدادية نور الحسين للبناتادبيتبارك ناجح عطيه عبد نور10772521222016031

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء علي خلف حسين10782321222046016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0073.67اعدادية شجرة الدر للبناتادبيمريم ستار جبر حبش10792521222018042

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0073.33اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحنين رائد جبار موسى10802521222024040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0072.17ثانوية الباقر للبناتادبيتبارك نسيم عباس حسون10812321222029005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0071.00اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزهراء نبيل محمد علي مزعل10822521227006018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0070.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه فالح حسن موسى10832321222062040

كلية اآلداب/جامعة الكوفة409.0068.17ثانوية االكرمين للبناتادبيامل كريم هاني عطوب10842521222019003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة408.0068.00اعدادية البتول المسائية للبناتادبيهدى كاظم اسماعيل سلمان10852521226001083

كلية اآلداب/جامعة الكوفة407.0067.83اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرقيه فرحان براز عباس10862521422036041

كلية اآلداب/جامعة الكوفة401.0066.83اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة حسين علي محمد10872521526001131

كلية اآلداب/جامعة الكوفة376.0062.67اعدادية نور الحسين للبناتادبيعاليه محمود مكي لطيف10882521222016090
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة359.0059.83اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمرتضى جبار فليح محسن10891621511055196

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة415.0069.17اعدادية المربد المركزية للبنيناحيائيمحمد عقيل كاظم عطيه10902521411035155

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة377.0062.83اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهبه سلمان كاظم عبعوب10912521422024158

كلية االثار/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيعذراء غسان موسى صادق10922521422003370

كلية االثار/جامعة الكوفة357.0059.50اعدادية االبراج للبنينادبياحمد ماجد نجم عبد10932521211023006

كلية االثار/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد جاسم محمدعلي ابراهيم1094232041007153

كلية االثار/جامعة الكوفة355.0059.17اعدادية الطبري للبنينادبيحسين علي عباس عبيد10952321211047025

كلية الفقه/جامعة الكوفة368.0061.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيجنان مطلب معدل عاشور10962521422022244

كلية الطب/جامعة تكريت592.0098.67ثانوية السالم للبنيناحيائياصيل تركي غائب سالم10971821411039006

كلية الطب/جامعة تكريت591.0098.50ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيغدق اسامه عبد المطلب صالح10981821424006138

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17ثانوية الحبانية للبناتاحيائيساره خالد يوسف عفتان10991921422051012

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين رعد عبد الهادي حسن11002121411060043

كلية الطب/جامعة تكريت589.0098.17سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيااحيائيحارث سعدون عبيد عياده11013021417048002

كلية طب االسنان/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية الهناء للبناتاحيائيسراب صالح حسين جاسم11022021422057034

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسعاد اسماعيل ابراهيم موسى11031821424003013

كلية طب االسنان/جامعة تكريت585.0097.50اعدادية النبوة للبناتاحيائيناثره غانم عوني سلمان11042121422055124

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمنار عماد عبد اسماعيل11052121422001136

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيبسمه ساطع عبد هللا محمد11062121422008022

كلية طب االسنان/جامعة تكريت584.0097.33اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينرجس عباس رحمن عبادي11072321422043172

كلية الصيدلة/جامعة تكريت586.0097.67ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيرحاب عبد هللا سلطان عيسى11081821421057007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0097.33ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيرفل علي محمد محسن11092121427034005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت445.0074.17اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعمر خليفه خلف علي11101921511101051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت430.0071.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيشهد نصير عبد الجبار حمد11111821522034014

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت405.0067.50اعدادية القسطل للبنينتطبيقينواف زهير خالد شهاب11121821511067019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت392.0065.33اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيسفيان خلف جاسم محمد11131821511099034

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت385.0064.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيحمد حاتم رجاء عبد هللا11141821511037012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت382.0063.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيقصي عدنان ابراهيم موسى11151821511077031

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت369.0061.50ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقياحمد هيثم احمد علي11161821513004003

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد عبد الودود احمد11171821511077018

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت380.0063.33اعدادية غطفان للبنينتطبيقيخالد جالل علي عزاوي11181821511038006

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت375.0062.50ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيصفاء حسين ابراهيم شرقي11191921515020027

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت393.0065.50اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيكرار مؤيد شروان حافظ11202221511039039
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قسم هندسة تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت518.0086.33اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى احمد خلف حسين11212121511014107

كلية العلوم/جامعة تكريت485.0080.83ثانوية سومر للبنيناحيائيعلي فواز حمد عالوي11221821411068027

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0079.17ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرحمه خضر ياسين حسين11231721422036049

كلية العلوم/جامعة تكريت470.0078.33ثانوية باقرتة للبنينتطبيقيشيماء محسن شهاب جلو11241721521078004

كلية العلوم/جامعة تكريت468.0078.00اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيتمارا خالد اسماعيل علي11251821527006002

كلية العلوم/جامعة تكريت434.0072.33اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيحسين سعد وهاب احمد11262121511021007

كلية العلوم/جامعة تكريت426.0071.00ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيبتول علي خضر سلمان11273121526001004

كلية العلوم/جامعة تكريت408.0068.00ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعبد الحكيم حامد صالح جاسم11281821511103009

كلية العلوم/جامعة تكريت403.0067.17ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيغازي فيصل محل فرحان11291821513013008

كلية العلوم/جامعة تكريت402.0067.00ثانوية الريان للبناتتطبيقيساره احمد جسام حسن11301821522085017

كلية العلوم/جامعة تكريت398.0066.33اعدادية الخطيب للبنينتطبيقييوسف حسن احمد حسين11311821511002109

كلية العلوم/جامعة تكريت389.0064.83اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعثمان فرج سليمان عمر11321821511086024

كلية العلوم/جامعة تكريت372.0062.00اعدادية القسطل للبنينتطبيقيعبد هللا ايوب مرهون شكر11331821511067009

كلية العلوم/جامعة تكريت364.0060.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد هللا علي محمود سلطان1134182051089026

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت422.0070.33اعدادية القضاة للبنيناحيائيعلي قحطان مصطفى حسن11352021411057013

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0068.67اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيبكر هاني محمد جليل11361821411077016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية حمرين للبنيناحيائياحمد كامل عفات زعيتر11373121411004003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت386.0064.33اعدادية القسطل للبنيناحيائيعمر منذر حبيب محسن11381821411067021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت377.0062.83ثانوية أوات للبناتاحيائيعبير ياسر صباح حمد11393121422007028

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية البوجواري للبناتاحيائيدموع عواد ركاض نوفان11401821422009007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت369.0061.50اعدادية الشيماء للبناتاحيائيأماني جاسم محمد نايل11411821422072001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت367.0061.17ثانوية الوفاء المختلطةاحيائيرهام جبير علي عبد هللا11423121427003005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت365.0060.83اعدادية القسطل للبنيناحيائيحسن عماد عبد محمد11431821411067006

كلية الحقوق/جامعة تكريت447.0074.50ثانوية سيف الدولة للبنينادبيقاسم ياسر جاسم محمد1144182021088011

كلية الحقوق/جامعة تكريت416.0069.33اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد السالم حامد محمد سلمان11451821411037023

كلية الحقوق/جامعة تكريت400.0066.67اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد عطا هللا حسن محمد11461821211099006

كلية الحقوق/جامعة تكريت394.0065.67اعدادية الخصم للبنينادبيعمر احسان فايز عجيل11471821211015025

كلية الحقوق/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعمر عطا هللا رشيد خلف11481821211011015

كلية الحقوق/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية الدور للبنينادبيعبد القادر هيثم سامي ندا11491821211003013

كلية التمريض/جامعة تكريت575.0095.83اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد رياض مزبان عدوان11501821411032009

كلية التمريض/جامعة تكريت543.0090.50ثانوية الصباح للبناتاحيائيزينب سرمد سعد هللا عبدالغني11512021422078024

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية عمورية للبناتاحيائيرسل محمد عبد الكريم علي11521821422023033
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيهاله سرحان بيدر عباس11531821424004033

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت390.0065.00ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيهديل كامل ابراهيم عبد11541821422033045

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت388.0064.67اعدادية البيان للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن حمزه محمد11551821422081010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي يشار محمود خليل11561821411033046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية الحكمة للبناتادبيمروة محسن مطر محسن11571821222029016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت391.0065.17ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيامنه حمد محمد احمد11581821422012004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0061.83اعدادية بيجي للبنيناحيائيعبد السالم عبد الحميد عزام ترك11591821411007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبياحمد عقيل ابراهيم خلف11601821211037006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية القسطل للبنيناحيائيعبد العزيز ضياء مهدي حسن11611821411067014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد كريم عبد الوهاب حمد11621821411031112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0072.00ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيخير هللا محسن غانم احمد11631821417001011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت415.0069.17ثانوية ميسلون للبناتاحيائيزينه طاهر ابراهيم نايف11641821422026027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت410.0068.33اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائييوسف محمود عبد هللا علي11651821411086009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت404.0067.33اعدادية بيجي للبناتاحيائيحياة ياسر طارق فهد11661821422018018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد فاخر عبد مهدي11671821411074022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية القسطل للبنيناحيائيبكر اياد صالح احمد11681821411067004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت397.0066.17ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرسل عباس فاضل عواد11691821422034012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت381.0063.50اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد هللا فايز حمد جاسم11701921511056021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0072.67اعدادية الشيماء للبناتادبيلمى فاضل عباس امين11711821222072017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت406.0067.67ثانوية المهيري للبنيناحيائيأسامه محسن خليل خلف11722021411029006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت370.0061.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحور فراس محمد عمر1173182042271055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية المرجان للبناتاحيائيحنين رعد علوش عبد11741821422097009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت368.0061.33ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيسعاد صباح داود خالد11751821227074013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت365.0060.83ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطةادبياحمد رياض علوان زيدان11762121217021001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0073.33اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمحمد سعد محمود علوان11771121211044067

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت380.0063.33ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيبراء مطشر حسين عليوي11783121222014004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0060.67ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء فنر تركي سعود11791821222096010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية عين زالة للبناتاحيائيرحمه صباح محمد حسين11801821422001024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0059.50اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرسل عبيس عبد الحمزة محيسن11812321422015058

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيرسل اسماعيل صالح عبد هللا11822021422013015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17اعدادية الشيماء للبناتادبيآيه اركان بدر محمد11831821222072001

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0062.17اعدادية بيجي للبناتاحيائيصفا حارث ممدوح صبري11841821422018032

95 من 37صفحة 



قسم الحاسبة (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2022-2021الدور الثاني التكميلي وباقي الفئات للسنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة تكريت363.0060.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد القادر سلمان هوسي عصمي11851821411020027

كلية اآلداب/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية الجامعة المختلطةاحيائينبأ مصطفى طعمة بكر11861821427020011

كلية اآلداب/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائييونس علي شكر محمود11872121411074028

كلية اآلداب/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيحسن محمد عواد عثمان11881821411057006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت366.0061.00اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياياد محمد حسين عبد هللا11891821411004010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت360.0060.00اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيهشام ابراهيم صالح حسين11901821411010046

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0074.33ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيهناء خير هللا مجيد ابراهيم11911821222039015

قسم اللغة االنكليزية/الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت411.0068.50اعدادية الواسطي للبنيناحيائيغسان اسماعيل احمد محمد11921821411047058

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية القناة للبناتاحيائيزهراء منير جالب عبد 11931321422003041

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب ناصر حسين عيسى11941421422044090

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيورود فوزي هادي عبيد11951521426001204

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيريام محمد قاسم شمخي11962221424028078

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد فالح قاسم خلف11972721415005122

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم عباس11982721422037105

كلية الطب/جامعة القادسية590.0098.33انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيرفل محمد حياوي خشان11993021427025006

كلية طب االسنان/جامعة القادسية587.0097.83اعدادية اسماء للبناتاحيائياسماء ماجد عريان كاظم12002421422011008

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0097.67الخارجيوناحيائيمصطفى عدنان دكسن رسن12012421418001382

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية خديجة للبناتاحيائيمروه جميل عبد سياب12022421422001111

كلية طب االسنان/جامعة القادسية585.0097.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه عباس هالل خضير12032421422008071

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد الباري محمد محسن ساجت12042421411008107

كلية طب االسنان/جامعة القادسية584.0097.33اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء باسم فاضل محسن12052421422013065

كلية طب االسنان/جامعة القادسية583.0097.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيود مهند ابراهيم عبد12061321422039286

كلية الصيدلة/جامعة القادسية588.0098.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب جاسم خضير عباس12072421422047127

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية450.0075.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيتطبيقيجعفر مصطفى محمد عبد الرضا12082421511024003

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0081.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم فالح عبد الحسين عويف12092421422011187

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0081.00اعدادية حلب للبناتاحيائيعلياء عايد هليل خنزير12102421422014168

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي عباس عمران ناصر12112321411019119

كلية العلوم/جامعة القادسية469.0078.17اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيضحى وهمان عبد الكاظم عليوي12122421522026039

كلية العلوم/جامعة القادسية425.0070.83اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين صبيح نعمه ماشاف12132821511015038

كلية العلوم/جامعة القادسية410.0068.33ثانوية الظفراالهلية للبناتتطبيقيزهراء سعيد دحام رحم12142221524003006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيباقر علي جلوب عبيد12151521511008011

كلية القانون/جامعة القادسية387.0064.50اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب عبد الحسين كاظم جاسم12162421222010024

95 من 38صفحة 



قسم الحاسبة (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2022-2021الدور الثاني التكميلي وباقي الفئات للسنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة القادسية373.0062.17اعدادية الكوثر للبناتادبيايات حميد ورش علي12172421222015002

كلية التمريض/جامعة القادسية569.0094.83اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب مهدي سلمان محمد12182321422002084

كلية التمريض/جامعة القادسية563.0093.83اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحيدر حمزه غضبان علي12192321411042051

كلية التمريض/جامعة القادسية561.0493.51ثانوية المتميزيناحيائيرضا عماد حمزة محمد12202421411041046

كلية التمريض/جامعة القادسية559.0093.17اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيباقر ريسان رحيم عبد12212421411027015

كلية التمريض/جامعة القادسية550.0091.67اعدادية النور للبناتاحيائيغسق غريب جفات مضهد12222421422005140

كلية التمريض/جامعة القادسية543.0090.50اعدادية حلب للبناتاحيائيعفاف قاسم عبد وناس12232421422014167

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيسجاد سمير مجيد عبود12242421411024023

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية399.0066.50اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء حسون عماش عيدان12252421422008078

كلية الزراعة/جامعة القادسية391.0065.17اعدادية حلب للبناتاحيائيصابرين عدنان حسين وناس12262421422014158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422.0070.33اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمرتضى جبار هلوس اجريو12272421411024056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية391.0065.17اعدادية المؤمل للبنينادبيعلي احمد جاسم فرمان12282321211046044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية380.0063.33اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر صادق مهدي ثعبان12292421411048053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية375.0062.50اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير ناصر جاسم12302421422009267

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية372.0062.00اعدادية الشامية للبنينادبيامير فالح محمد دهام12312421211010006

كلية التربية/جامعة القادسية493.0082.17اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد ثجيل12322421422047128

كلية التربية/جامعة القادسية473.0078.83ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيرجاء عباس حسن عجرم12332421424020008

كلية التربية/جامعة القادسية443.0073.83ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيفاطمه حمزه عبود حسن12342321427005031

كلية التربية/جامعة القادسية410.0068.33اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد احمد مظلوم عبد12352521211023083

كلية التربية/جامعة القادسية407.0067.83اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن جاسم مطر عبود12362521211022003

كلية التربية/جامعة القادسية404.0067.33اعدادية التآخي للبنينادبيزيد رعد حسن جودة12372421211022026

كلية التربية/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية البتول للبناتادبيزينب علي مهدي حسين12382421222031025

كلية التربية/جامعة القادسية373.0062.17ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيعلي رشيد جاسم جالل12392421215005019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية484.0080.67اعدادية السرور للبناتادبيرانيا امانج خليل عديل12402421222002013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية453.0075.50اعدادية الكوثر للبناتادبينبأ حيدر محيبس حموده12412421222015028

كلية اآلداب/جامعة القادسية377.0062.83اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين ماجد لعيبي كظوم12422921211004055

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية357.0059.50اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد باقر كاظم عيسى جبار12432421511009057

كلية الطب/جامعة االنبار594.8499.14ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد زغير عبد12441921424004035

كلية الطب/جامعة االنبار593.0098.83اعدادية القائم للبناتاحيائيعلياء خليفه عواد عبيد12451921422010148

كلية الطب/جامعة االنبار593.0098.83ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيجمانه كاظم خلف صالح12461921424004010

كلية الطب/جامعة االنبار592.0098.67اعدادية الروافد للبناتاحيائييقين حامد عليوي ناصر12471921422062098

كلية الطب/جامعة االنبار589.8898.31ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء حميد عبد الستار ابراهيم12482121422058026
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كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية ام سلمة للبناتاحيائياسيل يونس منعم جاسم12491021422015005

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم اياد خلف عبد الرزاق12501321422001262

كلية الطب/جامعة االنبار589.0098.17ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسلسبيل حاتم حمود حسين12512121422058040

كلية طب االسنان/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيعهد طالل فرحان حمادي12521921424002011

كلية طب االسنان/جامعة االنبار587.0097.83اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائياسامة مكي زيدان خلف12532021417014005

كلية طب االسنان/جامعة االنبار585.0097.50اعدادية الكوثر للبناتاحيائيلبى سنان عبد هللا حبيب12541921422037043

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف احمد عباس خضير12551021411019139

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيعدنان قحطان عدنان عبود12561021413016002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيتاله خالد محمود شعبان12571021422008019

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمها محمد لطيف بديوي12581021422012051

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره عماد اكرم كردي12591121424013019

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيروال ماهر علوان حمادي12601221422015024

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية االنوار للبناتاحيائيلمياء عبد الرحمن معيوف سالم12611221422023044

كلية طب االسنان/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيورود محمد عويد فياض12621921422039118

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.5297.25اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى اسامة صبري علي12631021411026231

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0497.17المنصور- ثانوية المتميزات احيائيصفيه زياد محمد معروف12641021422003090

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية عمورية للبناتاحيائيندى قيس حاتم هلول12651821422023095

كلية طب االسنان/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الرواسي للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الجبار محمد12662121422084014

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0097.83اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعلي ابراهيم خليل ابراهيم12671021411037039

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمحمد ذياب احمد عبد هللا12681021411003017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الفردوس للبناتاحيائيفرح موفق عدنان محمد12691021422008096

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الحارثية للبناتاحيائيميمنة حازم جاسم محمد أمين12701021422030019

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيبراء هادي منصور محمد12711021422045011

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعمر حسان عيدان ابراهيم12721421413002022

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسين رسن دنان عطيه12732321413012016

كلية الصيدلة/جامعة االنبار584.0097.33اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى خليل دريس عبد12742321422018105

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد عادل محمود محمد12751021411019013

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزهراء وليد حسين حمد12761121422009050

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيممدوح ياسين عبد هللا فتحي12771721411008406

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية قرطبة للبناتاحيائيمريم سيف يحيى قاسم12781721422002238

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينة ربيع اسماعيل صالح12791721422056077

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية االطياف للبناتاحيائيايمان مالك ذياب عالوي12801821422063009
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية النصر للبناتاحيائيشاليا لقمان حكمت خورشيد12812021422035035

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيئاناء ازاد حسين برزو12822021422037001

كلية الصيدلة/جامعة االنبار680.0097.17اعدادية كويستان للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه عدنان اكرم قادر12832021422087145

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد نزار عدنان عبود12842121411049131

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية فريشتة للبناتاحيائياسان حكيم صبحي عبد هللا12852121422083002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيزيد محسن صبار عفلوك12862221413004065

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الرباب للبناتاحيائينور بسام محمود ايوب12872321422075095

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيمنتظر عبد الرضا عاجل صالح12882421411002036

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية سيد االنام للبنيناحيائياحمد فاضل وجر عمران12892421411028005

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء صالح كوكز حميدي12902421422004068

كلية الصيدلة/جامعة االنبار583.0097.17اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه ميثم علي يحيى12912521422020036

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0091.33ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيوضحه نوري صعب حميد12921921422107048

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0085.67اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيرانيا رياض محمد منصور12931921422068016

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0081.83ثانوية الشمس للبناتاحيائينورس عبيد مخلف نمر12941921422126055

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67ثانوية المقاصد للبناتاحيائيميالد مجيد محمد عويد12951921422070037

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0081.67ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيآية يوسف حبيب علي12961921422136004

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0080.83ثانوية الخمائل للبناتاحيائينور ضياء سامي جهاد12971921422014102

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50اعدادية الفتوة للبنيناحيائياحمد كمال محمد عواد12981921411064004

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0080.50ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيطيبه عالء فاضل شعالن12991921422132033

كلية العلوم/جامعة االنبار482.0080.33ثانوية االنبار للبناتاحيائيأيالف ثامر مبارك عبد13001921422016003

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0080.00اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيايه مثنى نواف حميد13011921422057018

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيتماره عبد الستار احمد علي13021921422089036

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0079.83ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفنن خالد احمد محمد13031921422097041

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية الشموخ للبناتاحيائينور حامد مناجد معجل13041921422025048

كلية العلوم/جامعة االنبار472.0078.67ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره احمد عالوي جدم13051921422146005

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية الخمائل للبناتاحيائياسيل عمر صالح خليفه13061921422014011

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية االنبار للبناتاحيائيشهد احمد ابراهيم عواد13071921422016059

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0078.50ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاحيائيساره محمود محمد شرقي13081921422029009

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0078.17ثانوية الزوراء للبناتاحيائيضحى حسن صفيان نجم13091921422018024

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0077.83اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيساره عصام عبد فياض13101921422068028

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0077.67اعدادية الخالدية للبناتاحيائيمريم مهدي خلف شرموط13111921422049057

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمود علي خير هللا رجه13121921411019069
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كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33ثانوية راوة للبناتاحيائيحميده عماد حسن سالمه13131921422009012

كلية العلوم/جامعة االنبار464.0077.33ثانوية العبور للبناتاحيائيايمان ظيف جميل سعيد13141921422086028

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية المعرفة للبنيناحيائياسامه مجيد صالح ضاحي13151921411033003

كلية العلوم/جامعة االنبار463.0077.17ثانوية السويس للبناتاحيائيمنى فيصل جدعان عليج13161921422124028

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83اعدادية الرطبة للبناتاحيائيهدى محمد علي محمد13171921422015048

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية عنه للبناتاحيائيمريم عبد الهادي عبد الواحد كامل13181921422064036

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية االنفال للبناتاحيائيصبا رسمي ابراهيم عبيد13191921422089112

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0076.67اعدادية العال للبناتتطبيقيهاله حسام محمد عبد هللا13201921522019043

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيليث سعد عبود هدلوش13212121411037089

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0076.33اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيبلقيس رمضان داود عبد الرزاق13221921522042015

كلية العلوم/جامعة االنبار447.0074.50اعدادية القائم للبناتاحيائيشهد ليث دحام عبد القادر13231921422010126

كلية العلوم/جامعة االنبار446.0074.33اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيشهد هيثم حماد عنيزي13241921422068039

كلية العلوم/جامعة االنبار436.0072.67اعدادية العال للبناتاحيائيميسم محمود حماد عساف13251921422019060

كلية العلوم/جامعة االنبار432.0072.00ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محمد زيدان13261221411040068

كلية العلوم/جامعة االنبار430.0071.67ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيخديجة علي منذور علي13271921422087027

كلية العلوم/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيمحمد عبد مشعل خلف13281921511032031

كلية العلوم/جامعة االنبار429.0071.50ثانوية الشمس للبناتتطبيقيساره جمعه مناع عيفان13291921522126008

كلية العلوم/جامعة االنبار426.0071.00ثانوية العدل للبناتتطبيقيانسام اسعد رجه حسين13301921522038004

كلية العلوم/جامعة االنبار425.0070.83اعدادية الروافد للبناتتطبيقيساره حمدي امين عبد الكريم13311921522062028

كلية العلوم/جامعة االنبار422.0070.33ثانوية العدل للبناتتطبيقيامل حكيم سويد نواف13321921522038003

كلية العلوم/جامعة االنبار416.0069.33اعدادية التقدم للبنينتطبيقيخالد محمد عايد خلف13331921511062012

كلية العلوم/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيايمن رياض جبار حنتوش13341021511024007

كلية العلوم/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية الدوالب للبنينتطبيقياحمد رائد حمد هللا جالل13351921511016001

كلية العلوم/جامعة االنبار413.0068.83اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيايهم رياض حمزه حماد13361921511069019

كلية العلوم/جامعة االنبار407.0067.83اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيمريم عبد الرحمن محمد صلبي13371921522068007

كلية العلوم/جامعة االنبار406.0067.67ثانوية االقالم الذهبية االهلية للبنينتطبيقيالخليل ضامن محمد عبد13381921513019001

كلية العلوم/جامعة االنبار402.0067.00اعدادية راوه للبنينتطبيقيايمن ناصر مصطفى دعبول13391921511022008

كلية العلوم/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية هيت للبناتتطبيقيجنان رياض احمد عبد13401921522060013

كلية العلوم/جامعة االنبار398.0066.33اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيالحارث احمد حمدان لفتة13411021511013021

كلية العلوم/جامعة االنبار396.0066.00ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحسن عبد السالم شريف غريب13421721511063018

كلية العلوم/جامعة االنبار395.0065.83ثانوية القدوة الحسنة للبناتتطبيقيايسر غازي مناجد عبد13431921522107006

كلية العلوم/جامعة االنبار391.0065.17اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيصهيب عمر خليل ابراهيم13441921511032014
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كلية العلوم/جامعة االنبار380.0063.33ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعبد الرحمن رباح حميد خلف13451921511081016

كلية العلوم/جامعة االنبار367.0061.17اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيايهاب مخيف عبيد مخلف13461921511043012

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار436.0072.67ثانوية الفرات للبناتاحيائيشيماء عامر خاشع حمود13471921422011083

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار417.0069.50ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيآسيا عبد الرحمن حسين حمود13481021422045002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية الروابط للبناتتطبيقيمريم عنوان حسين عليج13491921522092044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار429.0071.50اعدادية الميثاق للبنيناحيائيحسين صفاء عبد هللا حامد13501921411006014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار381.0063.50ثانوية بارزاني المسائية للبنيناحيائيمتعب حاجم خليفه حمد13513121415001081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار366.0061.00اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيجنان عبد الرزاق ابراهيم صالح13521921422068012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0070.67ثانوية حضر موت المختلطةادبيمريم عويد حميد سيف13531921227007006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار414.0069.00ثانوية شعاع المعرفة للبنينادبيابو بكر طه حمد عبد13541921211110001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار412.0068.67اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيبركات عبد المجيد حميد محمود13551921211069015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينتطبيقيعبد الحميد قيس خميس تركي13561921511069036

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار380.0063.33اعدادية الميثاق للبنينادبيعثمان عبدالستار مشعل فرحان13571921211006024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0076.83ثانوية الخلفاء للبنينادبيمالك محمود خليل فرج13581921211036028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار439.0073.17اعدادية الفجر للبنينادبيمحمد حميد سليمان عبد هللا13591921211037015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية الروافد للبناتادبيهيا سعد حميد كطه13601921222062033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار414.0069.00اعدادية سومر االدبية للبنينادبيحمزه سعد حميد كطه13611921211104023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار409.0068.17ثانوية التهذيب للبنينادبيعبد الرحمن جمعه عجيل عبد اللطيف13621921211014006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0067.33اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيشهد خالد جبير جاسم13631921222027027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار403.0067.17اعدادية المغيرة بن شعبه للبنينادبيحسن ليث امين حميد13641921211069019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار377.0062.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيريم احمد رشاد مهاوش13651121422016024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار375.0062.50اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد خميس احمد شريمط13661921211031029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار371.0061.83ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد رشيد13671921422103012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار369.0061.50اعدادية الشموخ للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد عبد الرزاق13681921211053018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار400.0066.67ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائينور سعد هللا عباس سليم13691921422044025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمود خالد حوري علي13701921511056033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار373.0062.17ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيحسين مطشر كاظم هندي13712321515006019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار433.0072.17اعدادية الفتوة للبنينادبيامجد احمد جاسم مبارك13721921211064006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار415.0069.17اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيورود عدنان عبيد جاسم13731921222068034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0065.67اعدادية راوه للبنينادبيعبد الملك محمد مزعل محمد13741921211022021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الشموخ للبناتادبيياسمين خليل عطا هللا صالح13751921222025036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمالك احمد عطوان صالح13761921422017027
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374.0062.33اعدادية الوثبة للبناتاحيائينور حاتم ناهي علي13771921422058094

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية قريش للبناتاحيائيزهراء خالد رشيد عباس13781921422022041

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17اعدادية جنين للبناتادبيعائشه علي دحام خليفه13791921222013023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357.0059.50اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائيزينه امير هالل عبد13801921422053064

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0066.83اعدادية الرطبة للبناتادبيفاطمه رعد عاشور منسي13811921222015021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395.0065.83اعدادية القائم للبناتادبيدعاء عبد السالم احمد حسن13821921222010014

كلية اآلداب/جامعة االنبار358.0059.67اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعادل اياد ناجي حبيب13831121511024019

كلية اآلداب/جامعة االنبار357.0059.50ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمحمد محمود عبد هللا شاهر13841921417025010

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33ثانوية الحارثية للبناتاحيائيمريم مهدي حمزه صالح13851021422030017

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيشمس حيدر طالب هادي13862121422055078

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0098.33ثانوية فضة للبناتاحيائينبأ ضياء رشيد بدن13872621422024043

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيابو الحسن حسن عباس علي13881021411026006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية االصالة للبناتاحيائينور وهاب احمد نعمه13891121422024077

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيرواء فاضل عبد علي محمد13901121424015007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيمنار طالب محمد كاظم13911121424015024

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية الحرية للبناتاحيائيشمس عامر عبد الرضا عالوي13921221422026156

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه غازي فيصل محمد13931321422018035

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية586.0097.67اعدادية الفلوجه للبنيناحيائياسامه محمد عبد مخلف13941921411009036

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.4497.57ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد عبد الوهاب حسوني سلمان13951521411012002

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.2497.54ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى فاضل حسن عبد الحسين13961321411016107

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية الحضارة للبناتاحيائيايه حسن هاشم شكر13971021422026011

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد رعد سلمان عواد13981121411017115

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى عدي محمد ابراهيم13991221411019097

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسالي سنان حسين علي14001321422039138

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد فرات عبد الكاظم شهيد14011421411007006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينبأ جمال حسن محمد14021421422063090

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية الرميلة للبناتاحيائينبا هاشم صيوان سلمان14031521422004202

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيكرار ذو الفقار عبد القادر عباس14041621413123104

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيخطاب فريق ناصر محمد14052121411017025

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد يوسف حمد محمد14062121411037099

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية585.0097.50اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيتبارك منيب صالح مهدي14072121426007071

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية584.9697.49المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنوليا زياد طارق مدحت14081021422003130
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية584.8897.48ثانوية الحرية للمتميزاتاحيائيالبتول اياد طارق سليمان14092121422007004

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية584.7297.45الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عادل محي نور14101021411028090

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية441.0073.50اعدادية النهروان للبنينتطبيقيتاج الدين محمد يوسف خرموش14111521511018014

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية482.0080.33اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد سمير سمين شكر14121321511001093

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0081.33اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا عباس ندا سلمان14131021211027033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0081.17اعدادية الزهور للبناتادبيفرح جميل قاسم هدار14141421222016051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0081.00اعدادية اجنادين للبناتادبيدعاء محمود جواد احمد14151021222038010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0081.00أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء صادق مزهر علي14161221222021040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية484.0080.67إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيصادق عمار احمد زيدان14171421211013047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0080.33إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين بالسم فرحان مطلك14181421211013028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0079.83الخارجياتادبيسجى خضير نصيف جاسم14191221228050262

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية455.0075.83اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيندى صباح هاتو جياد14201521222009095

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417.0069.50ثانوية االستقالل للبناتادبيفاطمة نديم حنون عبد الواحد14211321222006031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية381.0063.50الخارجيونادبيمحمد سمير عطيه كاظم14221321218001734

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية434.0072.33ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيغسان عدنان خلف راضي14231921211096035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية426.0071.00اعدادية الصفا للبنينادبياحمد لبيب عبد احمد خضير14241321211027010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية421.0070.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمهيمن شهاب احمد حسن14251121211052151

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0070.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرانية حيدر احمد هادي14261121422003023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين ستار محيسن مويلح14271321211008033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية408.0068.00ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيجعفر بالل كامل علوان14281421211051010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية407.0067.83اعدادية الكرمة للبنينادبييعقوب قاسم فياض حمادي14291921211065055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرزاق رحمان احمد محل14301021511020134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية378.0063.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف عباس خضر فضيل14311021511020297

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0070.50اعدادية االبتكار للبنينتطبيقياحمد خضير محمد عداي14321121511033003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية400.0066.67اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيامين خالد شكر محمود14331121511033006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية385.0064.17ثانوية الثائر للبنينتطبيقيباسم محمد علي حسين14341221511011004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية362.0060.33الخارجياتادبيفاطمه امين علي حسين14351821228050627

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0076.83ثانوية ام سلمة للبناتادبينبأ صالح عبد الواحد نجم14361021222015035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية438.0073.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيطيبه كريم جابر كريم14371521222014066

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية435.0072.50اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم صبار فهد زاير14381521222004082

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية431.0071.83اعدادية الكاظمية للبناتادبيالبتول عمر صالح الدين سلمان14391221222029002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية412.0068.67ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيفاطمه دريس عبد الكريم داود14401421226006031
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409.0068.17اعدادية حماة للبناتادبيشهد جسام محمد احمد14411121222025069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406.0067.67ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيحوراء عصام خضير عباس14421221522040002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى جاسم محمد حسين14431421222011207

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392.0065.33ثانوية االمال للبناتادبيسعاد مياح زويد حبيب14441421222041021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391.0065.17ثانوية االمال للبناتادبيبنين شيحان حسن صويلح14451421222041005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0082.67اعدادية صفية للبناتادبيرفل حامد عبد هللا وحيد14461421222011073

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0082.33اعدادية حماة للبناتادبيشهد سامي صالح عبد هللا14471121222025071

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية489.0081.50ثانوية الندى للبناتادبيزينب محسن مزعل جنين14481421222069046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية485.0080.83اعدادية حماة للبناتادبيمريم جسام حميد حمادي14491121222025093

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0079.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايمان عباس حامد جاسم14501421222003023

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية355.0059.17ثانوية ابي غريب للبناتادبيآيه خضير عوده حسين14511021222029001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزينه عباس محمود محيل14521421222061024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية390.0065.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيبالل محمد حسين علي14531121211054019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية387.0064.50اعدادية القدس للبنينادبيسجاد رائد محي الدين عبد الصاحب14541021211014024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377.0062.83اعدادية الفردوس للبناتادبياسيا سعد محسن كاطع14551321222040006

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية505.0084.17ثانوية النعمان للبناتاحيائيوفق جمال هاشم علوان14561321422026022

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية459.0076.50اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغزل عدي ناظم جاسم14571321222014038

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0072.33اعدادية الكرمة للبنينادبيصهيب أحمد عبد هللا عباس14581921211065021

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبياطياف علي ناصر عدوان14591421222061001

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية405.0067.50اعدادية الناصرة للبناتادبيأيه حسين كامل عراك14601421222056001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية371.0061.83ثانوية الربيع للبناتاحيائيزهراء قاسم محسن منصور14611221422002011

كلية االعالم/الجامعة العراقية386.0064.33اعدادية العقاد للبنينتطبيقيامير عماد هادي صالح14621221511028030

كلية االعالم/الجامعة العراقية382.0063.67ثانوية المسرة للبناتادبيزينب عامر شرهان حميدي14631521222002022

كلية االعالم/الجامعة العراقية373.0062.17ثانوية االسوار للبناتادبيزينب حامد فاضل حسن14641321222007020

كلية الطب/جامعة بابل595.2099.20ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الرزاق حنتوش حمادي14652321422077078

كلية الطب/جامعة بابل593.1698.86ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد مهدي صالح داخل14662321411058107

كلية الطب/جامعة بابل592.0098.67ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق حامد معين كاظم14672321413018032

كلية طب حمورابي/جامعة بابل591.0098.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيحيدر الكرار عالء عبد هللا عليوي14682321411002066

كلية طب االسنان/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد حيدر هاتف سرهيد14692321411020011

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0097.67ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمهدي عباس جواد كاظم14702321413016105

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0097.67اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى عباس زيدان حمزه14712321422018168

كلية طب االسنان/جامعة بابل586.0097.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين مهند عيسى حسين14722321422072056
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كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي مهند حمزه محمود14732321411012108

كلية طب االسنان/جامعة بابل585.0097.50اعدادية كوثى للبناتاحيائياميره سعد عبيد راضي14742321422073013

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.3697.39ثانوية المتميزاتاحيائيآنسام عمار عباس مجيد14751421422027002

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء خالد خضير لفته14761421422008055

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيضرغام رعد عبود داخل14771521411012033

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم حسن صبيح14782321424005025

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحوراء طالل علي حسين14792321427006013

كلية طب االسنان/جامعة بابل584.0097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى نبيل عبد الحسين راهي14802521413031670

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.8097.30ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيشكران محمود عبد االمير سداوي14812721422043055

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية مدينة العلوم االولى االهلية للبناتاحيائيايه ايدن نوري عباس14822021424011003

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية النضال للبنيناحيائيسجاد مصطفى عبد العباس مهدي14832121411028040

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياستبرق رياض حميد حسن14842121422013005

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه حازم مياح رذاله14852321422006081

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح وسام جعفر مجيد14862321422012262

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبنين صباح جاسم فرحان14872421424009011

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية الالذقية للبناتاحيائينرجس عقيل محمد رضا محمد علي14882521422003552

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحيدر رياض هاشم حسون14892621411022048

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17اعدادية النعمانية للبناتاحيائيصفا محمد يونس عباس14902621422017118

كلية طب االسنان/جامعة بابل583.0097.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء جبار رزاق كزار14912621424002044

كلية الصيدلة/جامعة بابل588.0098.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرفل رائد كاظم كعيم14922321422013166

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.6897.95ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الرضا مطلك راضي14932321422077079

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83ثانوية االعالم للبنيناحيائياحمد عباس خضير مجول14942321411069003

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآيه عادل عليوي ناصر14952321422017002

كلية الصيدلة/جامعة بابل587.0097.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء ذو الفقار فالح مهدي14962321422072116

كلية الصيدلة/جامعة بابل586.0097.67اعدادية القناة للبناتاحيائيهاجر حيدر جبار اسد خان14971321422003098

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه ياسر كاظم حسون14982321422048108

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0097.50اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين عامر مالك عامر14992621411009041

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.8897.48زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياسماعيل محمد علي قنبر15001421411008016

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.3697.39ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء باسم محمد حداوي15011121422069021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0091.67اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعباس مصطفى صبيح هادي15022721511032038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي احسان علي فرهود15032321511020044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0074.17اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمرتضى حيدر عباس سعيد15042321511032048
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0080.17اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعباس معروف صباح حاجم15051621511040034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل426.0071.00اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعلي ستار زغير شاهين15062721511017018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0088.50اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي نجاح جودي حسن15072721511034039

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0097.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيه عالء شهيد عبد علي15082321422012011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0496.84ثانوية بابل للبنيناحيائيسجاد ضياء عبد الحسين جابر15092321411056063

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0096.00اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد الزهره حبيب15102721422037233

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0094.17اعدادية القاسم للبنيناحيائيمرتضى ستار عبد السادة روضان15112321411006203

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل415.0069.17اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيشهاب علي حسين خضير15121621511056021

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل463.0077.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيصادق جواد كاظم لطيف15132621411005062

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد محسن محمد مراد15141421422043177

كلية العلوم/جامعة بابل488.0081.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ علي محسن طاهر15152621422026146

كلية العلوم/جامعة بابل467.0077.83ثانوية النرجس للبناتاحيائيزهراء علي حسين علوم15162221422060023

كلية العلوم/جامعة بابل466.0077.67اعدادية القاسم للبنيناحيائيحيدر احمد كاظم عبيد15172321411006058

كلية العلوم/جامعة بابل462.0077.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم عباس غني عباس15182321422016087

كلية العلوم/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيشهزنان جواد عبد الكاظم معضد15192521422035157

كلية العلوم/جامعة بابل445.0074.17اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحيدر هادي خلف نجم15202821511021049

كلية العلوم/جامعة بابل443.0073.83عدادية الثورة للبناتتطبيقيفاطمة وليد سعيد عزيز15212321522011052

كلية العلوم/جامعة بابل435.0072.50الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين تطبيقيسجاد محمد كاظم عليوي15222321511064013

كلية العلوم/جامعة بابل430.0071.67ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيواثق خالد خضير دهش15231621513030092

كلية العلوم/جامعة بابل422.0070.33اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم عبد هللا15242321522048024

كلية العلوم/جامعة بابل420.0070.00للبنين (ع)اعدادية االمام علي تطبيقيمنتظر حيدر عبد االمير ابراهيم15252321511002073

كلية العلوم/جامعة بابل419.0069.83اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيكرار حيدر هادي حسون15262321511034027

كلية العلوم/جامعة بابل407.0067.83ثانوية قباء للبناتتطبيقيهديل رسول عبد الزهره دخيل15272321522070010

كلية العلوم/جامعة بابل388.0064.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيزيد سلمان عذاب شطنان15282521513017010

كلية العلوم/جامعة بابل384.0064.00اعدادية حطين للبنينتطبيقيجعفر سجاد غني حسين15292321511022003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الفداء للبناتاحيائيضحى عامر حمد هللا عيدان15301421422033069

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه وسام حمزه خضير15312721422021099

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67عدادية الثورة للبناتاحيائينرجس عقيل كاظم كريم15322321422011186

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل448.0074.67اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عباس علي حسين15332321422045054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0074.33ثانوية البتول  للبناتاحيائيرقية حيدر عبد االمير صالح15342321422028020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية حلب للبناتاحيائيرواء مثنى شجاع حسن15352321422053010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17اعدادية الغدير للبناتاحيائيسندس قاسم كناد زايد15362621422016143
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل445.0074.17ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد خليل15372721422050046

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل428.0071.33اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب محمد خلخال مكلد15382421422048102

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل418.0069.67ثانوية الباقر للبناتاحيائيبنين حمزه نايف سهيل15392321422029014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل416.0069.33ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمة باسم مضنون مسير15402321424003164

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل384.0064.00ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزهراء عيسى عمران عبود15412321522024020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل375.0062.50اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينب حيدر جبار حسن15422821522028029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل374.0062.33اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء امين خضير حسين15432321522031015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل373.0062.17اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيفاطمه حليم هليل كدوم15442321522003028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل373.0062.17اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيليلى محمود كريم جادر15452321522003032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل371.0061.83ثانوية الحلة للبناتتطبيقيرقيه قاسم محمد حميد15462321522024014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل370.0061.67اعدادية عائشة للبناتتطبيقيرسل محمد حبيب فواز15471121522023015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل368.0061.33اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيحوراء محسن رزاق عبد اليمه15482321522017011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل452.0075.33اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيطه حسين حلواص مهدي15492321417003022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل406.0067.67اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيمحمد قحطان عدنان صالح15502321511061065

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل380.0063.33اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمحمد تقي سعدي محمد صالح15512321511017044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل370.0061.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي عالء عبيد جبر1552232051003050

كلية القانون/جامعة بابل457.0076.17اعدادية الزهراء للبناتادبيايات حسين عبد جاسم15532321222033007

كلية القانون/جامعة بابل441.0073.50اعدادية الكوثر للبناتادبيصفا صالح هادي نعيم15542321222038021

كلية القانون/جامعة بابل441.0073.50اعدادية شط العرب للبناتادبيبان قصي كريم عمران15552321222048010

كلية القانون/جامعة بابل433.0072.17اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحميد ماجد هادي عبيد15562321211032011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل389.0064.83ثانوية البشائر للبنيناحيائيمصطفى علي حسين حسن15572321411057051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0064.33اعدادية المعراج للبنينادبيحيدر علي حمزة مجيد15581121211023012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0064.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائيغدير عباس عبد الكاظم منذور15592721422007087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل369.0061.50اعدادية الفرات للبنيناحيائيمسلم حاتم عبد الزهره جواد15602721411034230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل368.0061.33ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائياحمد ضيول كاظم فاضل15612521411031004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0061.17اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعباس حسين ناهي شيال15622621511054012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل365.0060.83ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيهند محمد حمزه مرزوك15632621224013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0060.67اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرضا خضير15642721411032203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل461.0076.83اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبنين جالل علي احمد15652721422036032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل424.0070.67ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين قادر عبد الرحمن15662521515004095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل417.0069.50اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي رضا شنيور باقر15672221511019027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل404.0067.33ثانوية الحلة للبناتتطبيقيحوراء معن عبد الحمزه حسن15682321522024011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498.0083.00اعدادية الفاو للبناتادبيآيه حسن علي جبر15692321222035001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل458.0076.33اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمسلم هادي نصر جاسم15702321417007190

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل436.0072.67ثانوية الجنائن للبناتادبينور الهدى حيدر علي عبد15712321222026023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل431.0071.83ثانوية النجاة للبناتادبيهدى بالسم علي عزيز15722321222059026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل427.0071.17ثانوية عبد المطلب للبناتادبيعال خليل حسن عليوي15732321222057021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل399.0066.50ثانوية الجنائن للبناتادبيكوثر جاسم محمد حسين15742321222026018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل393.0065.50اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزينب فارس حسين مظلوم15752321226001052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل393.0065.50اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين كاظم هادي علي15762421211012017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل384.0064.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيسيف حمزه حسين خسباك15771121211045062

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0085.17اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور كاظم بدري حسن15782321422048128

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل466.0077.67اعدادية سبأ المختلطةادبيمرتضى محمد كاظم حسين15792321217017019

كلية اآلداب/جامعة بابل397.0066.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه اياد مهدي حسين15802721422033234

كلية اآلداب/جامعة بابل359.0059.83اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيتغريد جبرين ناظم سلطان15812321522048013

كلية اآلداب/جامعة بابل357.0059.50ثانوية بيروت للبنينادبيسجاد كاظم حسن حمزه15822321211021020

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل355.0059.17اعدادية المسيب للبنينادبيعلي فاضل عبيد زغير15832321211009061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0073.67اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيريام اسعد حسين مانع15842321422072100

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0070.83ثانوية عبد المطلب للبناتادبينور جبار عالوي جاسم15852321222057039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0069.50ثانوية قباء للبناتاحيائيكوثر فيصل عبد الزهره اسماعيل15862321422070044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0069.33اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرند عماد غانم حمزه15872321422013183

كلية التربية األساسية/جامعة بابل410.0068.33عدادية الثورة للبناتاحيائيشهد عادل فرحان عبد الرضا15882321422011122

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0067.33ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا حيدر عبيد حيدر15892321424006250

كلية التربية األساسية/جامعة بابل403.0067.17اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيابراهيم خليل برهي كاظم15902321411012002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل372.0062.00ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيسيف جابر عبيد محمد15912521215004023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل367.0061.17للبنين (ع)اعدادية االمام علي ادبيمصطفى حامد عبد الحسين جاسم15922321211002066

كلية التربية األساسية/جامعة بابل366.0061.00اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيروان احمد نعيم عبد هللا15932421522013016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0074.50ثانوية المنتظر المختلطةادبيعلي احمد عناد علي15942321217021004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة بابل446.0074.33ثانوية بلقيس للبناتادبينور جاسم محمد نعمة15952421222016023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل380.0063.33ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيدعاء ثامر كامل حامد15962321427026003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل366.0061.00اعدادية الهاشمية للبنينادبيعلي اسماعيل عبد الحسين هاشم15972321211019031

كلية الطب/جامعة النهرين593.0098.83اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيضرغام محمد كشكول علوان15981221411027072

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين515.0085.83اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسيف مثنى نعمان فليح15991021511013058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين509.0084.83اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد تقي نعمه عبد هللا16001221511007121
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قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين515.0085.83اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف مصطفى حازم احمد16011121511018080

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين519.0086.50اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي عادل كاظم رضا16021521511017050

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين575.0095.83ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيعال مظهر حسين علي16031221426002071

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0095.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيشهد احمد جواد كاظم16042021422019084

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين565.0094.17انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيزيد زهير خالد عبد الرزاق16053021417025009

كلية العلوم/جامعة النهرين521.0086.83اعدادية رقية للبناتاحيائيامنه ياسين سالم داود16061121422010003

كلية العلوم/جامعة النهرين519.0086.50اعدادية القناة للبناتاحيائيتمارا اثيل يوسف مجيد16071321422003016

كلية العلوم/جامعة النهرين514.2085.70ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عباس جعفر كاظم16081121411010042

كلية العلوم/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة طاهر طالع مهدي16091121422009074

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0084.67ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء رعد عبد االله ابراهيم16101221422011026

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0084.17اعدادية التعاون للبناتاحيائيسجى عادل صاحب حبيب16111121422040081

كلية العلوم/جامعة النهرين500.0083.33ثانوية الخلود للبناتاحيائيرفل محمد حمزه مكي16121221422012017

كلية العلوم/جامعة النهرين454.0075.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقييونس باسم هندي جاسم16131121511017153

كلية العلوم/جامعة النهرين443.0073.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيتمار رعد فاضل سلطان16142621511005007

كلية العلوم/جامعة النهرين433.0072.17اعدادية العامرية للبناتتطبيقيفرقان قتيبة احمد طه16151021522036035

كلية العلوم/جامعة النهرين432.0072.00اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي صبار شمخي منصور16162821515001348

كلية العلوم/جامعة النهرين430.0071.67اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقينور اسعد عبد الرضا حسون16171221522007025

كلية العلوم/جامعة النهرين429.0071.50اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيخالد يحيى زكي طه16181621511055057

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين388.0064.67اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد مساعد صبري عبد16191621511055192

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين569.0094.83ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياسراء محمد رشيد محمد16201321422039010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين556.0092.67اعدادية عدن للبناتاحيائياسراء صدام مزهر ساجت16211321422030007

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين553.4092.23الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعبد هللا مصطفى عبد الرحمن ناجي16221121411038026

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين551.0091.83ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيطيبه عباس جاسم حسين16231021522032019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين526.0087.67ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيضحى علي خليل محيميد16241221522039034

كلية الحقوق/جامعة النهرين589.8898.31الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي عبد الرزاق علي16251021411028091

كلية الحقوق/جامعة النهرين504.0084.00اعدادية جرير للبناتادبيزينة عبد الكريم جمعة جاسم16261221222008038

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين416.0069.33ثانوية التألف للبناتادبيضحى حسين حمود حمد16271021222043038

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين410.0068.33اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهيام عباس المي ثامر16281521222010110

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين389.0064.83اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد هللا ثائر ثامر محسن16291421211018029

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين492.0082.00ثانوية المعرفة للبناتادبيبثينة محمود عبود فدعوس16301121222060011

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين484.0080.67ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب احمد عبد الواحد صبر16311121222015022

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين482.0080.33اعدادية القدس للبنينادبيطه محمد خليل ابراهيم16321021211014031
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كلية الطب/جامعة ديالى594.0099.00ثانوية قزانية للبناتاحيائيسكينه ايسر يوسف عبد الخالق16332121422015021

كلية الطب/جامعة ديالى593.0098.83اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزينب احمد حسين محمد16342121422085108

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيزياد طارق ابراهيم شمس الدين16352121515004013

كلية العلوم/جامعة ديالى531.0088.50ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيمحمد عطيه طالك كاظم16362121413004021

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0079.50اعدادية المنارة للبناتاحيائيضحى ياس خضير علي16372121422018049

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00ثانوية جمانة للبناتاحيائيزينب سمير قاسم كريم16382121422006026

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0079.00الخارجيونتطبيقيعلي حاتم حسين حمود16392121518001101

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0078.67ثانوية جمانة للبناتاحيائياصاله محمد فاضل مظلوم16402121422006002

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية طوبى للبنيناحيائيماهر فيصل طالب محمد16412121411076077

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0078.00اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا محمد لطوف احمد16422121411012109

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0077.83ثانوية العدنانية للبناتاحيائيساره موسى خليل احمد16432121422005067

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67ثانوية السرمد للبناتاحيائيزينب محمد عطية جاسم16442121422068036

كلية العلوم/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد مهيمن نايف صبر16452121422092063

كلية العلوم/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزينب حسين رشيد حسون16462121422029023

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0074.83اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيعثمان احمد سلمان فرحان16472121511036016

كلية العلوم/جامعة ديالى445.0074.17ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيهادي احمد ادور عوده16482121413004025

كلية العلوم/جامعة ديالى441.0073.50ثانوية السرمد للبناتاحيائيساره احمد عياش زيدان16492121422068039

كلية العلوم/جامعة ديالى396.0066.00ثانوية دجلة للبنينتطبيقيسجاد شاكر العيبي أزعيج16502821511011059

كلية العلوم/جامعة ديالى362.0060.33اعدادية الخالص للبنينتطبيقييحيى علي صادق حسن16512121511002074

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.0077.67اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد شاكر محمود اسعد16522121211065093

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى435.0072.50ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد شالل وهيب حسين16532121211048023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى صباح زيدان خلف16542121211037117

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى427.0071.17اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيخديجه حمزه محسن صيهود16551321422035042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى406.0067.67اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيبهاء الدين عبد االله كاظم محمود16561321211004015

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى415.0069.17اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد هيثم رشيد حميد16572121411003145

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى408.0068.00اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمهند عامر أشكفتي كاظم16582121415009069

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى400.0066.67ثانوية بني شيبان المختلطةاحيائينور صباح ابراهيم جامل16592121427029007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى426.0071.00اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا عثمان عمر طه16602121411029047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى418.0069.67اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزهراء عامر ايوب جواد16612121422008064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0069.50ثانوية عائىشة للبناتادبيوفاء حامد احمد شنيدي16622121222012036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى409.0068.17اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل جواد كاظم علوان16632121222048014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0067.33اعدادية الزهراء للبناتادبيهناء انمار عبد الستار نجم16642121222048043
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى403.0067.17ثانوية الطائف للبناتادبيتبارك بركان عزت عباس16652121222070004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيرسول علوان هليل جبر16661421211031023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية الطائف للبناتادبيدنيا طارق حاتم عبد االمير16672121222070011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى372.0062.00اعدادية فدك للبناتادبيساره سعيد جبار محسن16682121222067018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0080.50ثانوية ام القرى للبناتادبيشهد سعد علي عباس16692121222037025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0080.00ثانوية بني شيبان المختلطةادبيحيدر عباس فاضل حميد16702121217029007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470.0078.33اعدادية الحسينية للبنيناحيائيميثم عمار محمد كاظم16712721411031164

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى463.0077.17اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب شريف الفت مراد16722121222013017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0076.50الخارجياتادبيغفران حسن عبود عاشور16731321228050403

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0076.50اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيهيثم خالص عبد الحي كاظم16742121211037128

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا عواد قاسم محمد16751821411019055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى387.0064.50ثانوية المحسن للبنيناحيائيعبد الكريم محمد ناظم عبد16762121411080026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى382.0063.67ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيظاهر نهاد هادي طالك16772121413004013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية ديالى للبنيناحيائيخليل يوسف شكر محمود16782121411012071

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى379.0063.17ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيايات هاشم محمد جليل16792121427013002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى375.0062.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء لطيف جاسم سعدي16802121422048041

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0072.17اعدادية القدس للبنينادبيمحمد فراس حقي اسماعيل16811021211014065

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0068.67ثانوية الهداية للبنينادبيمعتز محمد جواد كاظم16822121211085020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى405.0067.50ثانوية اليرموك للبناتادبيديانه شاكر محمود محمد16832121222035012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى405.0067.50اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد علي هاشم حسن16842321211039005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى401.0066.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعلي فالح كريم عيدان16852121211010046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية شورش للبنينادبياحمد هاشم محمد منصور16862121211067004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0066.00اعدادية القدس للبناتادبيغدير عبد االمير خليفة حسين16872121222021018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0065.67ثانوية الرافدين للبناتادبيآيه عدنان رؤوف عبد هللا16881321222019003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0065.00ثانوية الصباح المختلطةادبيصباح تحسين محمد بدع16892121217043003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى367.0061.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعبير فاضل سالم بكي16902121422001107

كلية الطب/جامعة كربالء595.0099.17اعدادية الخالدات للبناتاحيائينبأ محمد مطرود خليل16912721422007112

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحوراء حسن هادي جاسم16922721422021023

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0098.00اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم جاسم اسماعيل حسن16932721422033279

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيغيث قحطان شاكر علوان16942721411007077

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0097.67اعدادية غزة للبناتاحيائيابتهال حسين نجم عبد16952721422034010

كلية طب االسنان/جامعة كربالء585.0097.50الخارجياتاحيائيعال منير عبد تايه16962721428050312
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيحنين جمعة عبد الهادي حسن1697132042093037

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية السالم للمتميزيناحيائيبراق عالء فالح علوان16981121411010012

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى حسن محسن حسين16991221411027159

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب محمد شكر عبد الحسين17001221422026138

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيحيدر حسن داود زري17011321411031011

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اإلعدادية النظامية للبنيناحيائينور الحسين علي رحم حزام17021421411019140

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية النجاة للبناتاحيائيزينب احمد حسين بجاي17031521422003073

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه نظام خداداد خان خان17041521422014238

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية النبوة للبناتاحيائيصفا احمد جدوع محمد17052121422055089

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عبد الحسين17062521411005132

كلية طب االسنان/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الصباح للبناتاحيائينور الهدى غسان رغيد غازي17072521422007116

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0097.50ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزينب طارق عبد باقر17081221422035025

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0497.34الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مؤيد باقر عبد العزيز17091021411028095

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه علي عباس غضب17101221422026197

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيتهاني تحسين ابراهيم خميس17111421422065078

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء سلمان شهاب احمد17122121422032090

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين اسعد عبد الرحمن باقر17132421411036059

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية حلب للبناتاحيائيضحى باسم سلمان رفيس17142421422014160

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائيحسين عماد هادي عبيد17152521411009095

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد غزال17162521413031666

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33الخارجيوناحيائيصالح مهدي عليوي كاظم17172521418001256

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0097.33االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراء احيائيبنين عقيل كريم هاشم17182521424034003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء579.0096.50اعدادية السدة للبناتاحيائيكوثر احمد جاسم صخي17192321422034067

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدعاء حيدر فيصل عبيد17202521424004282

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء570.0095.00اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيكرار حيدر ابراهيم احمد17212721411037086

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء550.0091.67اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيسالم غفار جاسم محمد17222721511030032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0091.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي كاظم قاسم17231621513020029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0091.00اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان عبد الخضر جاسم17241621515013168

كلية العلوم/جامعة كربالء498.0083.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحيدر علي مجلي هويدي17252421417008028

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0078.17اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمود تركي زغير كعير17262721511027087

كلية العلوم/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد حيدر صاحب حسين17272721511011076

كلية العلوم/جامعة كربالء433.0072.17اعدادية البسملة للبناتتطبيقيحوراء موسى عمران عبيس17282721522041016

95 من 54صفحة 



قسم الحاسبة (الصباحي)نتائج التعليم الحكومي الخاص 

2022-2021الدور الثاني التكميلي وباقي الفئات للسنة الدراسية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة كربالء402.0067.00اعدادية السما للبناتتطبيقيزينب مهدي هادي عبد الحميد17292721522045027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء544.0090.67ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه كاظم حسن علي17302221422061061

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء438.0073.00اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيجعفر عالوي حميد عليوي17312821511010008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء495.0082.50االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيفاطمه ميثم طالب عبد17322721424004025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء439.0073.17اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيامير حيدر عبد الحسين عبد الساده17332721411038007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء429.0071.50اعدادية الرياحي للبنينتطبيقينواف منديل نواف فهد17342721511033175

كلية القانون/جامعة كربالء447.0074.50اعدادية المباهلة للبنينادبيزين العابدين محمد شمخي عناد17352721211008040

كلية القانون/جامعة كربالء430.0071.67اعدادية المكاسب للبنينادبيسجاد ياسر هادي طاهر17362721211001039

كلية القانون/جامعة كربالء429.0071.50ثانوية الرفل للبناتادبياالء غانم صالح مهدي17372721222017001

كلية التمريض/جامعة كربالء547.0091.17ثانوية الشهيد البطل عادل ناصر عليخ  للبناتاحيائيحوراء هادي يونس لفته17382721422009022

كلية الزراعة/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد جعفر زينل حسين17392721411030104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0069.50ثانوية الوركاء للبنيناحيائيكاظم عبد الحسين عبد عون حميدي17402721411043026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيزهراء فارس محيسن عباس17412721424004015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0065.17اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمرتضى كريم عويد مالح17421421211048077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0064.00اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد باقر حيدر محمد علي17432621211041034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0063.67اعدادية المباهلة للبنينادبيمنتظر كاظم هندو فتال17442721211008085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي بالسم ناصر جبر17452721511025057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء379.0063.17اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي رياض ظاهر محسن17462721411034145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء375.0062.50ثانوية الرفل للبناتاحيائيلقاء محمد راضي محمد17472721422017028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء372.0062.00اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي علي حمود17482721411033152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء371.0061.83ثانوية المستنصرية للبناتادبيايه علي عبد جبار17492721222031010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء370.0061.67ثانوية زرارة المسائية للبنينادبياحمد نصيف جاسم حميدي17502721215003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء367.0061.17ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيباقر عبد الحسين نجم عبد17512721511045004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء365.0060.83ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيتمارا ميثم مكي عبد األمير17522721422052019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء364.0060.67اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد عارف عناد عباس17532921411019005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية الحرائر للبناتاحيائيهديل عبد العظيم رشيد عكل17542721422027092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء470.0078.33ثانوية البيان للبنيناحيائيامير قادر خدران مهول17552721411040006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0077.50اعدادية الربيع للبناتاحيائيهبه حيدر عداي جاسم17562321422022232

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء462.0077.00اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمهند حسين علي دهروب17572721511008063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء448.0074.67ثانوية البيان للبنيناحيائيحيدر علي مزاهر خديم17582721411040020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء441.0073.50للبنات (ع)اعدادية الفاروق احيائيهدى عالء صالح عبد علي17592721422008160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء432.0072.00اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيآيات مكي كامل هاشم17602721422025004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء428.0071.33اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسرى خضير نور حسن17612721422018118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء420.0070.00اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمرتضى عدنان عبد عنيسي17622721511011081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء420.0070.00اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيضحى رياض عبد الواحد عبد الساده17632721522046024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء425.0070.83اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب هشام قاسم صالح17642221422015070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء413.0068.83اعدادية عين الحياة للبنينادبيسعد علي سلطان محسن17652921211007058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0068.00ثانوية المستنصرية للبناتادبياسراء رعد مهدي عطيه17662721222031001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0067.83ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيفاطمه سجاد ورد غالي17672721222028024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء395.0065.83ثانوية السلوى للبناتادبيتبارك محمد حبيب داود17682721222016008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء387.0064.50اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه عالء حمادي غياض17692721222029046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء379.0063.17ثانوية عبد المطلب للبناتادبينرجس مهدي رحيم هادي17702321222057037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء373.0062.17ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب سجاد علي عبد الحسين17712721222031040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء371.0061.83ثانوية الشهباء للبناتادبيحوراء رعد عبد الشهيد شاكر17722721222032017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء368.0061.33اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى عالء احمد كاظم17732721211018098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء363.0060.50ثانوية الوند للبناتادبيبنين سامي عبد الواحد سمير17742721222019007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء362.0060.33اعدادية الطبري للبنينادبيمثنى شهاب سرحان عبد17752321211047063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0083.17ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفرقان علي حسين عيدان17762921424004081

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0080.00ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء رعد عمران رحمان17772721222002018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء460.0076.67اعدادية السجاد للبنينادبيعلي حسن هاشم رشيد17782321211027036

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458.0076.33ثانوية النيل للبنينادبيمصطفى ثائر ثويني عبيد17792321211029060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0075.83اعدادية قرطبة للبناتادبيروان ثامر تركي جمل17802321222050020

كلية الطب/جامعة ذي قار594.0099.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب علي يلود جبر17812221424040014

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيسجى جواد كاظم هندي17822221422013050

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك زمان راضي اسماعيل17832221424008044

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد عادل مشرف صالح17842221411003117

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الغني حسين17852221424012048

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية الغراف للبنيناحيائيطه حسين محسن وهيب17862221411022049

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار585.0097.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حميد كامل حسون17872221422039283

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار587.0097.83ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيجيالن عبد القادر ثامر ناصر17882221424022015

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء صدام عطيه ياسين17892221422002048

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار586.0097.67ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرقية شاكر زويد خلف17902221422083086

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار585.0097.50ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيريتاج احمد جقالن ثامر17912221424045096

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0095.83االهلية للبنين.ع.ثانوية الحسن المجتبىاحيائيعباس فاضل خلف محمد17922221413043018
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0091.67اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد عدنان محمد عبد هللا17931421511026075

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار545.0090.83اعدادية النصر للبنينتطبيقيمرتضى عباس سلمان عبار17942421511034051

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار543.0090.50ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن سعد عذافه17951621513004087

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار542.0090.33اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين حاوي منبت17962821511008088

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار541.0090.17ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد جري سالم17971621513078016

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0088.83ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدى محمد صالح عبود17982221424001105

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67اعدادية السالم للبنيناحيائيمقتدى حسن كاظم مطشر17992221411015165

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0085.67ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيخديجه عقيل ياسر حسين18002221424043027

كلية العلوم/جامعة ذي قار496.0082.67اعدادية السالم للبنينتطبيقيمرتضى احمد مطير علي18012221511015064

كلية العلوم/جامعة ذي قار493.0082.17ثانوية االشراق للبناتاحيائيروى اياد طعمه مطيلب18022221422063004

كلية العلوم/جامعة ذي قار483.0080.50الخارجياتتطبيقيايمان ابراهيم خليل جعفر18032221528050018

كلية العلوم/جامعة ذي قار472.0078.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد علي عوده نجم18042221511013071

كلية العلوم/جامعة ذي قار442.0073.67اعدادية سوق الشيوخ للبنينتطبيقيمجتبى عدنان خضير غزاي18052221511033058

كلية العلوم/جامعة ذي قار437.0072.83ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقياكرم خالد فالح وهيم18062821511020008

كلية العلوم/جامعة ذي قار403.0067.17اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد شالكه حيذور خريبط18072221511057001

كلية العلوم/جامعة ذي قار402.0067.00اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر احمد جبار مناتي18082221511012080

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار443.0073.83اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي هادي متعب طاهر18092921411019133

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار384.0064.00ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيفهد عنيد فهد لفته1810222051061028

كلية القانون/جامعة ذي قار436.0072.67ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيحوراء يحيى جبير كريم18112221524061002

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار461.0076.83اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي جاسم حاوي عويد18122221411015092

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار434.0072.33اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين غني حسين خليل18132221411077059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار384.0064.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي مجيد شاهين18142221411003081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار379.0063.17االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي ستار عويد عجيل18152221411009086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار373.0062.17اعدادية سكينة للبناتادبياديان رياض نجم عنتر18162221222016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار370.0061.67ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عبد سالم عباس18172221413048035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار368.0061.33اعدادية النجاح للبنيناحيائيعالء محسن عوده صحين18182221411057091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0082.33اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء حميد محسن طاهر18192221422047081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار475.0079.17الخارجياتاحيائيزينب محمد فنيخ وادي18202521428050291

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار465.0077.50اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد علي خضير حسين18212221422037059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار461.0076.83اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد علي حسين راضي18222221411012230

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار459.0076.50ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور شاكر عاجل عطيه18232221424024049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية طريق النجاح المسائية االهلية للبنينتطبيقيسليمان ربح خطار بنيان18242221515023002
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار437.0072.83ثانوية عقبة بن نافع المختلطةتطبيقينرجس شهيد علي كاظم18252221527053008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار434.0072.33ثانوية األمل المختلطةتطبيقيمؤمل عادل عبار حسان18262221517072011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار420.0070.00اعدادية رملة للبناتادبيبنين حسن عوده خليفه18272221222015012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار409.0068.17اعدادية المختار للبنينادبيمنتظر عوده طاهر خلف18282221211043146

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار405.0067.50ثانوية البتول للبناتادبيطفوف ثائر حمود حسين18292221222081025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار400.0066.67اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمد االمين رزاق عكموش عامر18302221211037033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار387.0064.50اعدادية البطحاء للبناتادبيحوراء احمد جواد كاظم18312221222045020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار386.0064.33اعدادية النور للبناتادبيزهراء عقيل عمير نشمي18322221222042025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار385.0064.17ثانوية اريدو للبناتادبيهدى علي منشد شخير18332221222032042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار382.0063.67اعدادية االخاء للبنينادبيحسن عالوي برزان جابر18342221211035005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0063.17اعدادية عشتار للبناتادبيرحمه ناظم سعدون محل18352221222044009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0078.83اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي جبار راهي حسون18362921211011030

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار460.0076.67ثانوية النور للبناتادبيأبرار حميد فليح عبد الحسن18372921222022001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0073.83ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيوصال سامي شعالن مزهر18382221227017011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0073.67اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصادق مجيد داخل حسين18392921211011022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار498.0083.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيطيبه عماد سحيب كاطع18402221422046111

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار354.0059.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحيدر احمد فضل جبر18412221511062006

كلية الطب/جامعة كركوك693.0099.00ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينيان محمد جالل عزيز18422021422098137

كلية الطب/جامعة كركوك692.0098.83ثانوية هوزان للبنات كرديةاحيائيهه رياد لقمان عبد الكريم عبد هللا18432021422086053

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0097.83 اذار للبنات11اعدادية احيائيايه وليد علي بهجت18442021422034002

كلية طب االسنان/جامعة كركوك587.0097.83اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسن اسماعيل ابراهيم احمد18452121411009070

كلية طب االسنان/جامعة كركوك586.5297.75اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيسفيان احمد محمد صالح18462021415006234

كلية طب االسنان/جامعة كركوك585.0097.50اعدادية الرواد للبنيناحيائيخليل بشير ابراهيم عبد هللا18472021411021040

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0097.50ثانوية ئولكر للبنات تركمانياحيائيسمية نوزاد اكبر حسين18482021422111013

كلية طب االسنان/جامعة كركوك583.9697.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد المنعم احمد عبد الجبار احمد18491721411008232

كلية طب االسنان/جامعة كركوك584.0097.33اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسبأ عبد الرزاق بشير بيرداود18502021422019075

كلية الصيدلة/جامعة كركوك587.0097.83 للبنين6اعدادية حوض احيائيزياد طارق زيد فاضل18512021411028018

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0097.50اعدادية الوالء المختلطةاحيائيعبد السالم عزيز احمد ابراهيم18522121417039010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك541.0090.17االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحمزه اسامه جبار عبد18531621511001081

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك541.0090.17اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمروان برزان موسى حمد18542021511003068

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك539.0089.83اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد كباشي18551121511016039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0089.17اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعباس جابر عباس سمرمد18562821511017066
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كلية العلوم/جامعة كركوك494.0082.33اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيشيماء قاسم برهان رشيد18572021422024047

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0081.83اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيسراب ناظم سلمان محمد18582021422033018

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0081.50اعدادية آزادي للبنين دراسة كرديةاحيائيريبين يونس محمد امين محمود18592021411087059

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0080.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائيساره حسام الدين عبد الكريم محمد حسام الدين18602021422019070

كلية العلوم/جامعة كركوك563.0080.50ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيشادى فواد عبد الرحمن محمد18612021422081017

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0080.17 للبنات6/ ثانوية حوض احيائيمريم صبحي حسين شبيب18622021422119022

كلية العلوم/جامعة كركوك556.0079.50اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيئاالن ناصر حسن سعيد18632021411092001

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0079.17اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد جمعة مطلك محمد18642021411020127

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0079.00ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيمحمد جاسم حمر حسين18652021417012026

كلية العلوم/جامعة كركوك550.0078.50اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيآيه سمير ويس كريم18662021422084008

كلية العلوم/جامعة كركوك549.0078.50اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا عزيز مصطفى محمد صالح18672021422100036

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0078.50اعدادية الحجرات للبناتاحيائيامل عبد الرزاق حسن عزيز18682121422020020

كلية العلوم/جامعة كركوك468.0078.00ثانوية التون صو للبناتاحيائيساره سيروان فقي محمد18692021422041018

كلية العلوم/جامعة كركوك466.0077.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيديانا نوزاد نامق علي18702021422024021

كلية العلوم/جامعة كركوك465.0077.50اعدادية االزدهار للبناتاحيائياسراء محمود خالد جمعه18712021422019015

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية خولة بنت األزور للبناتاحيائيمريم طالب عبد هللا حسين18722021422026011

كلية العلوم/جامعة كركوك463.0077.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيايناس مؤيد كمال الدين نور الدين18732021422073010

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0076.83ثانوية دمشق للبناتاحيائينور حسن حمد فارس18741821422043100

كلية العلوم/جامعة كركوك535.0076.50اعدادية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد طاهر محمد فرج18752021411094003

كلية العلوم/جامعة كركوك457.0076.17اعدادية قونجة كول للبناتاحيائيفاطمة محمد غائب سليمان18762021422046036

كلية العلوم/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيابراهيم مشعان ابراهيم حميد18772121411032007

كلية العلوم/جامعة كركوك448.0074.67اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيأسين عادل فائق رفيق18782021422024001

كلية العلوم/جامعة كركوك444.0074.00ثانوية النصر للنازحاتاحيائيسراب احمد خلف حسن18792021422064021

كلية العلوم/جامعة كركوك433.0072.17اعدادية الجواهري للبنيناحيائيايمن نيهاد محمد صالح رحيم18802021411015019

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0071.50اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيآري جعفر محمد عبد هللا18812021411088009

كلية العلوم/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية الشهيد هاشم صادق درويش للبنينتطبيقيمنذر مطشر عبد محمد18822021511016020

كلية العلوم/جامعة كركوك412.0068.67ثانوية تركالن للبنينتطبيقيعلي هدايت شريف حسن18832021511062014

كلية العلوم/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيبراء جبار عبد ياسين18842021522036013

كلية العلوم/جامعة كركوك406.0067.67ثانوية الريف المسائية المختلطةتطبيقيعبد عزاوي خلف علي18851821517025019

كلية العلوم/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيخالد فاضل حمد محسن18861921511112021

كلية العلوم/جامعة كركوك405.0067.50اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد كمال فاضل صديق18872021511005042

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0067.33ثانوية بارالق للبنينتطبيقييحيى احسان صديق محمد18882021511050040
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كلية العلوم/جامعة كركوك402.0067.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيايه وليد خالد حسين18892021522031004

كلية العلوم/جامعة كركوك401.0066.83اعدادية الرمانة للبنينتطبيقيميثاق فرج مخلف حسين18901921511112069

كلية العلوم/جامعة كركوك400.0066.67اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمعد نوفل تريم علوش18912021511017031

كلية العلوم/جامعة كركوك385.0064.17اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيماريا ساجد عبد غضيب18922021522038016

كلية العلوم/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد المهيمن فهمي ناعم غضب18932021511009039

كلية العلوم/جامعة كركوك370.0061.67ثانوية النهرين للبنينتطبيقيموافج جبر سلطان سعيد18941821511059023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك516.0073.67اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف عادل رشيد عبد الرحمان18952021411088163

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك408.0068.00اعدادية المنصور للبنيناحيائياثير محمد عبد الجبار كاظم18961021411026011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0073.67ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيحمزه هالل عبد مصلح18971921215025039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك383.0063.83ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيمنار محمد جاسم فرج18982521424031016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0063.00اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائياحمد عباس كمال قادر18992021411002007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك371.0061.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا عدنان عبد هللا عارف19002021415006110

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0095.17ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن علي عبد الحميد عامر19011321413014006

كلية التمريض/جامعة كركوك567.7294.62ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي غازي جمعة حمد19022021411040051

كلية التمريض/جامعة كركوك650.0092.83ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيكنار رفعت عبيد نامق19032021422081022

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك500.0083.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين بهجت اصغر علي19042021424014008

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك357.0059.50ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جمعة عبد جبر19052021424005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك373.0062.17اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنيناحيائيهشام حسن خلف عبد هللا19062021411002060

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيعلي خليل عبد هناوي19071821411118025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية ام البنين للنازحاتاحيائيسازان علي عبد اللة بشير19082021422063017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك381.0063.50ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيماهر عبد الواحد عبد هللا رجب19092021417004022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك380.0063.33اعدادية الواسطي للبناتاحيائيشيماء احمد خلف عبد هللا19102021422003059

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك379.0063.17اعدادية البيداء للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم امين علي19112021422037077

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك436.0062.33ثانويه به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيشيدا حسيب ابراهيم نريمان19122021422079030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك371.0061.83ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى نبراس محمود رمضان19132021411008045

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك368.0061.33اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي درويش ظهير محيميد19142021411006046

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك422.0060.33ثانوية المصلى النموذجية للبنين دراسة تركمانيةادبييوسف صفاء صابر يعقوب19152021211081016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك458.0076.33ثانوية البسمة للبناتاحيائينضال عبد علي بريج19162021422016052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك423.0070.50ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينبأ صباح هادي محمد19172021422020058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك421.0070.17ثانوية اليعربية للبناتاحيائيجنان زوبع حميد صالح19182021422073015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0068.67ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيساهره ئازاد حمه صوفي19192021422102012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك372.0062.00ثانوية اليعربية للبناتتطبيقياسراء خليل علي حميد19202021522073001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك363.0060.50ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنينتطبيقيهشام نجاة حسين احمد19212021513002026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0071.17اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيروزين سامان غازي عبد هللا19222021422084076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0070.50اعدادية المتنبي للبنينادبيثامر حسن عبد هللا حسين19232021211049012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0060.67اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياحمد جالل جبار علي19242021211098005

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0078.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية ادبيايه اياد طارق علي19252021222094006

كلية اآلداب/جامعة كركوك366.0061.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمود عز الدين حسن نجم19262021411009082

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك403.0067.17اعدادية العيصالنة المختلطةادبيعبد السالم ثابت صالح عثمان19272021217014013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك398.0066.33ثانوية العبادات المختلطهادبيغسان طه محمد ناجي19282021217001007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك396.0066.00ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمصطفى قاسم محمد شالل19291921215025127

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0062.00اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عبد الوهاب سليمان رحمان19302021211098043

كلية الطب/جامعة واسط594.0099.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم حسين جاسم محمد19312621422018175

كلية طب االسنان/جامعة واسط589.0098.17اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه الزهراء طاهر عواد زبون19322621422032063

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0098.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيحيدر علي هليل خضير19332621411001055

كلية طب االسنان/جامعة واسط588.0098.00اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور رياض جليل فرحان19342621422032083

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0097.83اعدادية الفجر للبنيناحيائيمحمد عدنان معجب فرهود19352221411029112

كلية طب االسنان/جامعة واسط586.0097.67ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيبشرى اياد محمد خميس19362621424008003

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0097.50اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسيف علي كوشي عمير19372621411022077

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0097.50اعدادية القدس للبناتاحيائيضحى باسم محمد علوان19382621422033124

كلية طب االسنان/جامعة واسط585.0097.50ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء محمد زبون محيسن19392621422044031

كلية طب االسنان/جامعة واسط584.0097.33اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحيدر نعمه نون مهدي19402621411010059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط446.0074.33اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيايمن سعود صخي جار هللا19412221511048005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط443.0073.83اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمهدي صالح حسن حمد19422621511005108

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط516.0086.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد جوده سلمان وشيح19432621411001150

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط437.0072.83اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسن احمد نعيم اشنيور19442821511007016

كلية العلوم/جامعة واسط524.0087.33اعدادية النور للبناتاحيائيايات احمد مكي محسن19452621422047008

كلية العلوم/جامعة واسط523.0087.17ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغدير ماجد حسن شيشخان19462621422044049

كلية العلوم/جامعة واسط504.0084.00ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه ناصر عبد عذير19472621424007079

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33اعدادية بدرة للبنيناحيائيمصطفى جبار خيون صيوان19482621411021010

كلية العلوم/جامعة واسط494.0082.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيبراق سامي طالل منهل19492621422016034

كلية العلوم/جامعة واسط493.0082.17اعدادية الميمون للبنينتطبيقينهاد عبد هللا جبر ناصر19502621511033057

كلية العلوم/جامعة واسط487.0081.17اعدادية االحرار للبناتاحيائيهدى سعيد عبد هللا مهوس19512621422035121

كلية العلوم/جامعة واسط484.0080.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا احيائيمحمد قاسم جبل احمد19522621411043099
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كلية العلوم/جامعة واسط483.0080.50اعدادية الغدير للبناتاحيائياسيا ساهي شنيع محداد19532621422016014

كلية العلوم/جامعة واسط477.0079.50اعدادية الصفا للبناتاحيائيزينب كريم جبار دفاس19542621422015061

كلية العلوم/جامعة واسط451.0075.17اعدادية العزة للبنينتطبيقيمخلص ذياب سرحان ناهي19552621511007054

كلية العلوم/جامعة واسط451.0075.17اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب فرحان حميد جبر19562621522016036

كلية العلوم/جامعة واسط449.0074.83ثانوية السراج للبنينتطبيقيسجاد صاحب عمارة حاجي19572821511026009

كلية العلوم/جامعة واسط447.0074.50اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد فرحان عبد علي عبد الحسن19582821515001044

كلية العلوم/جامعة واسط442.0073.67للبنين (ع)اعدادية االمام الرضا تطبيقيحيدر كاطع رعوف بجاي19592621511043007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط371.0061.83ثانوية الكوت االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ناصر حسن خميس19602621513003007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط367.0061.17اعدادية الكوت للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم طعمه حسون19612621511001002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط364.0060.67ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيهدايه علي حسين علي19622821522015041

كلية القانون/جامعة واسط440.0073.33اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي مؤيد محسن جوده19632621211015096

كلية القانون/جامعة واسط426.0071.00اعدادية الموفقية للبناتادبينور عزيز هادي رويهي19642621222022065

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط383.0063.83اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء كامل نصيف جاسم19651321422002107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0075.83اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب حامد دعاج دحام19662621222004028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط402.0067.00اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي سالم هاشم حمد19672621211019025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط400.0066.67اعدادية المثنى للبنينادبيسجاد ناصر ناجي خلف19682621211005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط380.0063.33اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى ابراهيم زيدان عبود19691421211017108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط376.0062.67اعدادية الكوت المسائية للبناتادبينور جاسم محمد خويدم19702621226001050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط457.0076.17ثانوية الرسل للبناتاحيائيخديجه عبد الحسن عبيد راشد19712621422055008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط444.0074.00اعدادية الصفا للبناتاحيائيبتول تركي مطشر خفي19722621422015017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط443.0073.83ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرقية سلمان نايف خباط19732221424028072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط371.0061.83ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد عوده19742221511053020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط423.0070.50اعدادية النعيم للبنينادبيحيدر جاسم دللي علي19752621211008024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط406.0067.67اعدادية النعمانية للبناتاحيائيخديجه حسين علوان نعيم19762621422017042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط365.0060.83اعدادية دجلة للبنينادبياحمد رمزي عباس سعيد19772621211020003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط363.0060.50ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيانفال حسين نعمه جابر19782621222056005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0081.00اعدادية الموفقية للبناتادبيتقوى هللا حميد كاطع شون19792621222022013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0078.67ثانوية ام الكتاب للبناتادبيزهراء حسن سرحان منذور19802621222052003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0076.67ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيختام حيدر عداي محسن19812621222041003

كلية اآلداب/جامعة واسط379.0063.17ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم عبد االمير سلمان1982252041207100

كلية اآلداب/جامعة واسط368.0061.33اعدادية الغدير للبناتاحيائيصابرين مجبل غايب عجيل19832621422016151

كلية اآلداب/جامعة واسط361.0060.17اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران جاسم جواد كاطع19842621422018148
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كلية اآلداب/جامعة واسط360.0060.00اعدادية الغدير للبناتادبيشيماء حامد خلف جحيل19852621222016060

كلية اآلداب/جامعة واسط355.0059.17اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء عبد خلف علي19862621422039029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط372.0062.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمة خالد حسين عدوان19872321422015120

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0061.00اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء علي هادي حسين19882621422039030

كلية الطب/جامعة ميسان590.0098.33اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى حسين رشيد ضيدان19891521411011197

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء خلف عبد الساده جوده19901521422008079

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين احيائينور الزهراء تحسين عبيس رحيم19912321422047129

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن علي يوسف ساجت19922621411012033

كلية الطب/جامعة ميسان589.0098.17اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين ريس موسى علوان19932721422033052

كلية طب االسنان/جامعة ميسان588.0098.00ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسجى علي صانت خصاف19942821422043030

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0897.18ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيميار خليل فيصل شيحان19951321422043118

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى قاسم جخيم كزار19961421422044199

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينور الهدى باسم حميد شريد19971421422052082

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيشهد جالل عذيب علي19981521422005079

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب وهاب عبد الرزاق داود19992121422001073

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17ثانوية غزة للبناتاحيائيامال حيدر عاشور محمد20002421422007006

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمصطفى احمد لفتة متعب20012521411005171

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0097.17ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمودة عمار زامل هالل20022621424002136

كلية الصيدلة/جامعة ميسان587.0097.83ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيزهراء جبار موشي محمد20032821422003053

كلية الصيدلة/جامعة ميسان585.0097.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي صفاء محسن كاظم20042821411007061

كلية الصيدلة/جامعة ميسان584.0097.33ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيحسن صالح مهدي شنون20052521417014007

كلية الصيدلة/جامعة ميسان583.6897.28ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرسل حليم صالح رسن20061321422039076

كلية الصيدلة/جامعة ميسان583.2497.21ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار احمد رفيق حسون20072321411056112

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان499.0083.17اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسن فالح عليوي جباره20082821511017022

كلية العلوم/جامعة ميسان489.0081.50اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيباقر حيدر علي دبخ20092821411007018

كلية العلوم/جامعة ميسان481.0080.17ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء سامي محسن مشعان20102821422032020

كلية العلوم/جامعة ميسان481.0080.17ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزينب عزيز حيال عناد20112821522037037

كلية العلوم/جامعة ميسان476.0079.33اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين جاسم مطلك20122821511015198

كلية العلوم/جامعة ميسان469.0078.17اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد جعفر احمد حسين فليح20132821511002096

كلية التمريض/جامعة ميسان548.0091.33ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه مجلس عبد حريز20142821422015089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان441.0073.50الخارجياتاحيائيزهراء كاظم عاطي حسين20152821428050035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان373.0062.17اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمؤمل لطيف عبود محيسن20162821211016031
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كلية التربية/جامعة ميسان448.0074.67اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة حسن زامل فريح20172821422013090

كلية التربية/جامعة ميسان443.0073.83ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمقتدى ياسين راضي سدخان20182821511020103

كلية التربية/جامعة ميسان414.0069.00ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينه عادل الزم عباس20192821226001043

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة ميسان490.0081.67اعدادية بنت الهدى للبناتادبيانعام سعد جلوب مهاوي20202821222005012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان389.0064.83اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيعباس عالوي حميد جاسم20212821411016016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0064.67ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيرسول مؤيد ابراهيم عصب20222821511035024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان386.0064.33اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد قاسم محمد20232821511001095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان378.0063.00ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمنتظر عبد مجيد كاظم20242821517004046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان377.0062.83اعدادية العمارة للبناتاحيائيضحى احمد ولهان فليح20252821422009097

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان376.0062.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائياحمد شرهان عاصي علي20262821411021003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان371.0061.83اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعقيل ثجيل عودة كزهور20272821511010051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان369.0061.50ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جواد رضيو حسون20282221424010174

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0078.67ثانوية الظفراالهلية للبناتاحيائيزينب مايح فليح ضعيف20292221424003103

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0069.67اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيسجاد ابراهيم عزيز عداي20302821211010010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان409.0068.17ثانوية ام ورقة للبناتادبيضحى حسين فاضل سالم20312821222038038

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان406.0067.67ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمحمد يوسف حليم لطيف20321621211075034

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان400.0066.67ثانوية الميمونة للبناتادبيرباب رحيم حميد محسن20332821222023010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان383.0063.83الخارجيونادبيعلي سليم قاسم زيدان20342821218001297

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0097.33اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء حازم لفته هويدف20352221426002267

كلية الصيدلة/جامعة المثنى585.0097.50اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة منصور ضجر لزام20362921422024215

قسم االتصاالت وااللكترونيك /كلية الهندسة/جامعة المثنى519.0086.50اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى كامل غركان عبد هللا20372921411017305

كلية العلوم/جامعة المثنى489.0081.50اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء احمد خليل يونس20382921422001076

كلية العلوم/جامعة المثنى465.0077.50اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء عبد المحسن جاسم نغماش20392921422027151

كلية العلوم/جامعة المثنى463.0077.17اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك حسن سفيح حسن20402921422024056

كلية العلوم/جامعة المثنى404.0067.33ثانوية ميسان للبنينتطبيقيمصطفى جاسم خلف مشيل20412821511024019

كلية العلوم/جامعة المثنى384.0064.00اعدادية اسماء للبناتتطبيقينهاد علي خطار جواي20422421522011029

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى417.0069.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي محمد لفته20432921422003084

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمننظر احمد حسن سوادي20442921411022097

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى373.0062.17اعدادية ابي العالء للبنينتطبيقيأدم غريب فضالة لفتة20452921511027004

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى393.0065.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا سرتيب فنوخ جاسم2046242041076074

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى392.0065.33ثانوية خديجة للبناتاحيائيفاطمه حميد عبد سلمان20472921422008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى392.0065.33االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف قاسم شاكر عبد الحسن20482921411020391
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى372.0062.00االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس علي اموري طالب20492921211009094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى369.0061.50االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد محمد عبادي شعالن20502921211009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى362.0060.33ثانوية المناسك للبناتادبيرجاء ناصر حسين منو20512921222014023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى362.0060.33ثانوية النور للبناتادبيهيام موسى كريم نعمه20522921222022138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى361.0060.17ثانوية المنار المسائيةادبيعطاهللا طعيمه كاظم غدوف20532921215001042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى434.0072.33اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عبداالمير سوادي عطية20542921422003027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى430.0071.67اعدادية االندلس للبناتاحيائيسجى عبد هللا كاظم مطر20552921422025083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476.0079.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر ميثم جوده حسن20562921411020364

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461.0076.83اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه عوده محمد سفيح20572921222006110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى447.0074.50اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين جبار طبيل حميد20582921211001029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى436.0072.67ثانوية الشذرات للبناتادبيزهراء حسين اليذ مجهول20592921222015019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى420.0070.00ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيمرتضى حسن كاظم شدهان20602921411015031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى415.0069.17اعدادية الثقلين للبنينادبيمؤمل عماد سريح عبادي20612921211004127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى406.0067.67اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيكرار شهيد علي مدفون20622921211001128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى404.0067.33اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن كامل مظلوم شنابه20632921211013042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى403.0067.17اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه صادق ابراهيم خضير20642921222025031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى400.0066.67اعدادية عين الحياة للبنينادبيسلمان وادي مسير عبد الحسن20652921211007061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى452.0075.33اعدادية االعتماد للبنينادبيكريم وليد كريم مروه20662921211005109

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى420.0070.00اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرباب جميل عبدناصر فزاع20672921422001064

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى413.0068.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين باسم جاسم محمد20682921411020076

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى412.0068.67ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيمنار عاجل عزران رطان20692921422033026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى406.0067.67اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد حارس تاغي كنوع20702421411037086

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى393.0065.50اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ مكي كاظم شاكر20712421422011202

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى385.0064.17اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين نعيم شاكر زياد20722921211004057

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى368.0061.33ثانوية ابطال االنتفاضة المسائيةتطبيقيرائد حميد جاسم محمد20732921515004050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء523.0087.17ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيعبير اسامه ابراهيم علي20741821422106017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء513.0085.50ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائيساره اسامه ابراهيم علي20751821422106013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء468.0078.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيطيبة عادل محمود محمد20761821424004019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء456.0076.00اعدادية البحتري المختلطةاحيائياسماء احمد صالح جاسم20771821427004003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء378.0063.00اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيصالح مهدي عبد حشف20782921511025119

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء373.0062.17اعدادية كوثا للبنينتطبيقيعبد هللا عارف سعدون حسين20792321511040022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء360.0060.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيزياد خلف حسين رمضان20802021411024026
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كلية التربية/جامعة سامراء389.0064.83اعدادية االعتماد للبنينادبيمسلم رضيوي عبد الحسين محمد20812921211005134

كلية التربية/جامعة سامراء387.0064.50اعدادية الزهور للبنيناحيائيعلي صالح قدو عباس20821721411015068

كلية التربية/جامعة سامراء384.0064.00ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيفرقان فالح حسن عبيد20832321413018207

كلية التربية/جامعة سامراء373.0062.17اعدادية المشروع للبنيناحيائيعباس شندل كتان عامر20842321411010058

كلية التربية/جامعة سامراء368.0061.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس عالوي هادي حسن20852321413018129

كلية التربية/جامعة سامراء364.0060.67اعدادية القسطل للبنيناحيائيعمر أيوب مرهون شكر20861821411067020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء464.0077.33اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي عادل عبد هللا جاسم20872621411022117

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء421.0070.17اعدادية السيوطي للبنينادبيايمن وسام فخري عبد هللا20881121211046009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء420.0070.00ثانوية خير االنام للبنينادبيوثاب محمود سعيد سلمان20891121211051019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء404.0067.33ثانوية المستنصرية للبناتادبيغدير حسين عبد عباس20902721222031050

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء401.0066.83ثانوية بيروت للبنينادبيعبد الرحمن احمد حمزه شالل20912321211021025

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء392.0065.33اعدادية المسجد النبوي للبنينادبيكريم خماط مريمط مهدي20922921211008053

كلية العلوم/جامعة سومر509.0084.83ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محسن زعين منصور20932221424010140

كلية العلوم/جامعة سومر488.0081.33اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه ياسر خماط بشيت20942221422055089

كلية العلوم/جامعة سومر477.0079.50ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء ايوب يوسف سالم20952221424046013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر372.0062.00اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء حميد جنديل عبد20962221422052040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر363.0060.50اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيسجاد حبيب هاشم مصحب20972221511011029

كلية التربية األساسية/جامعة سومر414.0069.00ثانوية االشراق للبناتاحيائينجالء هاتف فاضل خليف20982221422063014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر409.0068.17اعدادية الرفاعي للبناتادبيحوراء سعيد زغير حمد20992221222053015

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر492.0082.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبناتاحيائينجالء امير شاكر صعيب21002221424010214

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء427.0071.17اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي موسى محسن حبيب21012321411007137

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء389.0064.83اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد سلمان عبد هللا محمد صالح21021621511047004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0084.50اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسن محمد جعفر عبد اللطيف21032321411005022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء506.0084.33ثانوية حلب للبناتاحيائيهند مهند محمد جابر21042321422053036

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0083.33اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء ماهر محمد والي21052521422030060

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء489.0081.50اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد ماجد عبد حسن21062221511034081

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء475.0079.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيزكريا احمد جبر شالل21072321411027030

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء473.0078.83ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيامير محمد كاظم حمزه21082321413017002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء469.0078.17اعدادية كوثى للبناتاحيائينبأ سلمان حديد عباس21092321422073171

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء377.0062.83ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقياالء ابراهيم عبد هللا عبود21102421527008002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء366.0061.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيهاشم ناصر محيسن أمسلم21111621513030091

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء363.0060.50اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيتحسين عباس سعدون اسريح21122821511021011
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء436.0072.67اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه فاخر حسين ظاهر21132321422002118

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء398.0066.33اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيزيد صبار هودي عبيس21142321411031028

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء395.0065.83اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين مالك عناد سعيد21152321411007055

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية النبوة للبناتاحيائيرسل ماجد جاسم حميد21162121422055038

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء384.0064.00اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهاله محمد رزاق حمزه21172321422072300

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء378.0063.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي اسعد جاسم جالب21181521411006075

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء365.0060.83ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحمزه عبد الزهره كاظم علي21192321413018080

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيخليل اسماعيل خليل حسون21201721411053018

كلية الطب/جامعة نينوى590.0098.33اعددية غرناطة للبنيناحيائيعطا هللا حسين محمد احمد21211821411104043

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء فاضل رشيد منصور21221421422012067

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية الفداء للبناتاحيائيفرح محمد عبد االمير حمدان21231421422033105

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحكيمه حسين خليل عباس21241721422007023

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية االندلس للبناتاحيائياسماء مثنى وجيه حامد21251721422054025

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمار محمد خليفه طه21261821411032090

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17ثانوية دار العلوم االولى االهلية للبنيناحيائييونس عيسى ياسين طه21272021413002075

كلية الطب/جامعة نينوى687.0098.17اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشينى شمال عباس محمود21282021422093055

كلية الطب/جامعة نينوى687.0098.17ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيئه مام ايوب علي رشيد21292021426005045

كلية الطب/جامعة نينوى589.0098.17اعدادية الخيزران للبناتاحيائيضي وليد حميد عفج21302121422057121

كلية الطب/جامعة نينوى588.0898.01ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه عامر حمزه حسين21311321422043097

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيبالل ياسر كاظم حمادي21321021411020050

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية بالل للبنيناحيائياحمد فالح دهام رشيد21331021411021006

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم عباس حسين21341021413012024

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيمينا عادل مجيد صالح21351021422036129

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدنيا دريد حسن عبد السيد21361021422038036

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيشدن رياض علي احمد21371221422025080

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية النصر للبناتاحيائيمنى فاضل عبد سعيد21381221422031228

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم احمد عبد الحي خشمان21391321422039207

كلية الطب/جامعة نينوى686.0098.00ثانوية الشهيد دوجان تازة جول اناضول احيائيعمار علي كريم 21401421418881006

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيياسين صباح عبد الحميد جاسم21411821413007060

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينور مؤيد صالح شنون21421821424007053

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية المعالي للبناتاحيائييقين جهاد صليبي طارش21431921422021080

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية تازة للبنيناحيائيحسين علي قحطان حسن21442021411018007
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كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين ساكن ناظم ماضي21452121411002037

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية المعارف للبنيناحيائيوليد خالد ناصر حسين21462121411005153

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمود سعد محمد خلف21472121411014150

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائيهمام مصعب طه ياسين21482121411086023

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية جمانة للبناتاحيائينسمه محمد عيسى عبد21492121422006053

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرحمه شاكر محمود رحيم21502121422085079

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيامواج يوسف مبارك مناحي21512221424001006

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية دمشق للبناتاحيائياسالم كاظم ابراهيم كاظم21522421422024011

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمنتظر ليث اسماعيل ابراهيم21532521411005187

كلية الطب/جامعة نينوى588.0098.00اعدادية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عبد زيد عباس21542521411014114

كلية الصيدلة/جامعة نينوى585.0097.50اعدادية المعراج للبنيناحيائيأوس ميثاق عباس محمود21551121411023006

كلية الصيدلة/جامعة نينوى583.6497.27الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيزيد علي عبد الحسين كاظم21561121411038018

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى401.0066.83ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيابراهيم اياد سعيد علي21571921515005001

كلية القانون/جامعة نينوى421.0070.17اعدادية سارية للبنينادبيعلي خلف عيسى موسى21581721211018043

كلية القانون/جامعة نينوى409.0068.17ثانوية تل الشعير للبنينادبيمحمد فرج عبد هللا محمد21591721211052026

كلية القانون/جامعة نينوى406.0067.67اعدادية االمجاد للبنينادبيكرم عبد خضر عزيز21601721211026056

كلية القانون/جامعة نينوى400.0066.67اعدادية االمجاد للبنينادبيسجاد اكرم عبود محمد علي21611721211026022

كلية القانون/جامعة نينوى399.0066.50ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيعيسى يونس محمود خلف21623321217001009

كلية القانون/جامعة نينوى398.0066.33ثانوية العدلة للبنينادبيمروان نجم عبد هللا فرج21631721211171019

كلية التمريض/جامعة نينوى548.0091.33اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيحياء عصام محمود سليم21641721422048030

كلية التمريض/جامعة نينوى534.0089.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهاجر حسام عبد الرزاق جاسم21651121422060066

كلية الطب/جامعة الفلوجة594.0099.00ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيحسام محمد جاسم حمادي21661921417037009

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء جمعه سعد شنون21671221422026102

كلية الطب/جامعة الفلوجة590.0098.33اعدادية الكوثر للبناتاحيائيلينا مجيد هادي صالح21682621422013099

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.6098.27ثانوية المتميزاتاحيائيحنين ياسر سليم محمد رؤوف21691421422027045

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.5298.25ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمصطفى عدنان محمد عباس21701421411038038

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.4498.24ثانوية الجواهري للبنيناحيائيليث هاشم محمد حسين21712121411020035

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.3698.23ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد عالء مكي فيروز21721321411032074

كلية الطب/جامعة الفلوجة589.3298.22ثانوية بابل للبنيناحيائييوسف عدي جواد كاظم21732321411056176

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0088.17اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيورود ثائر علي جاسم21741921422052137

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيخوله احمد علي عبد21753121422009053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة525.0087.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعمار ماهر عبود مولود21761921511011039
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة492.0082.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائياستبرق حامد زيدان حسين21771121422060003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة488.0081.33اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيايه مفيد اسماعيل جرذي21781921422057019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة485.0080.83ثانوية العدالة المختلطةاحيائيزينب جمال هالل خلف21791921427025004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة483.0080.50اعداية المعراج للبناتاحيائيسميه وليد هادي فرحان21801021422031062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة474.0079.00ثانوية االنفال للبناتاحيائينبأ هيثم عبد محمد21811021422019128

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة471.0078.50اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيصهيب عادي محمود عباس21821021417011003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة469.0078.17اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيماهر ثامر حمزة هديب21831021411037049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة469.0078.17اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيتبارك عماد احمد حميد21841921522052006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة468.0078.00اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعمر ابراهيم عبود فاضل21852021511039056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة466.0077.67اعدادية الخنساء النموذجية للبناتاحيائينبأ حامد سبتي جمعه21861921422053133

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة463.0077.17اعدادية األمل للبناتاحيائيحنين عبد الستار خليل ابراهيم21871921422059037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة460.0076.67اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقييقين سرمد عبد الجليل عبد العزيز21881921522042062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة459.0076.50اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الوهاب وليد خليل جاسم21891921511011034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة446.0074.33ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيسيف عماد مظهر سلمان21902321517056016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة431.0071.83اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد هللا سالم21911921511011059

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة427.0071.17اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد الرزاق محمد عبد حمد21921021511037019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة422.0070.33اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي واثق عبد عنفوص21931921511054017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة421.0070.17اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعبد القادر احمد جاسم عبد21941921511070021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة412.0068.67ثانوية االندلس للبناتتطبيقيايه محمد حميد فياض21951921522047007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة396.0066.00اعدادية النهضة للبناتتطبيقيمنى ناطق ابراهيم تركي21961921522055022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة395.0065.83ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيساره ماهر خليل ابراهيم21971021522006008

كلية القانون/جامعة الفلوجة406.0067.67ثانوية االمين للبنينادبياحمد محمود سليمان خلف21981921211075004

كلية القانون/جامعة الفلوجة404.0067.33ثانوية المعرفة للبنينادبيعبد هللا حمد سلطان روضان21991921211033007

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة381.0063.50ثانوية االمالي للبنيناحيائيعزيز صميم عزيز محمد22001921411038029

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة379.0063.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد محجوب22011121411009027

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة369.0061.50ثانوية الزوية للبنيناحيائيمحمد ميسر عالوي شهاب22021821411016005

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية593.0098.83ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم محسن جميل22032521424020014

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية585.0097.50ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء مصطفى حسين علي22041321422046032

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية585.0097.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد سلمان22052521413023118

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر406.0067.67ثانوية عين الحصان للبنينادبياحمد شهاب احمد سليمان22061721211124001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر360.0060.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشيماء فرحان محمد عزاوي22071721422049122

قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز547.0091.17ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد رائد هاشم محمد22081621513022067
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قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمرتضى جاسم كشيش عيدان22091621511002217

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيذو الفضل عبد الرزاق ثامر مزعل22101621511029036

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0091.67اعدادية سبأ للبناتتطبيقياماني عدنان حمود مولى22111621522019003

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء غازي فرحان22121621513055008

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0094.50ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيصفا صالح كريم جبر22131621524079003

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز532.0088.67ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيجاسم مكي جاسم عوده22141621511075003

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز603.7586.25ويلز / مدارس المملكة المتحدة احيائيرانية امجد جاسم الشاوي 22151621428881012

كلية التربية/جامعة الحمدانية455.0075.83اعدادية قرة قوش للبنيناحيائيمايكل سالم بهنان يعقوب22161721411067025

كلية التربية/جامعة الحمدانية412.0068.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيسيف قاسم محمد محمود22173121411007011

كلية التربية/جامعة الحمدانية403.0067.17ثانوية االمل للبنيناحيائيمحمد حاتم جبير سلمان22183121411002025

كلية التربية/جامعة الحمدانية392.0065.33اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيعامر عيدو رشو باجو22193321217004005

كلية التربية/جامعة الحمدانية372.0062.00 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيعلي الياس حجي اسماعيل22203321411003033

كلية التربية/جامعة الحمدانية361.0060.17اعدادية الشافعي للبنينادبيبشار محمود عزيز أحمد22211721211135006

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0098.50ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائينبأ عصام غازي لعيبي22221421424032015

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.7698.46ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيامنية عماد مبدر جاسم22231121422069003

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67اعدادية القدس للبنيناحيائيادم ثائر خليفة رحيم22241021411014010

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائياميره عامر عدنان رضا22251821424007001

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية586.0097.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشيماء ماهر حسب هللا سفاح22262121422032125

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0087.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين سعد احمد كاطع22271221411007033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم489.0081.50ثانوية االقصى للبناتاحيائيايمان ماجد توفيق محمود22281221422045004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم486.0081.00اعدادية عدن للبناتتطبيقينبأ عباس تركي عباس22291321522030034

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم485.0080.83اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعيسى عبد هللا زغير رداد22301421511027060

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم468.0078.00اعدادية النور للبنينتطبيقيسجاد سعد مجيد حسين22311221511023040

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم484.0080.67ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيكرار ابراهيم عباس علي22321221415002033

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم380.0063.33اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي محمد محسن عبد الخضر22332221411015115

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت403.0067.17اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه امين ياسين عوده22342721422021087

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت396.0066.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيباسمه باسم عبد الرضا فرهود22351421422010022

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت387.0064.50ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيفاطمه صادق لفته عباس22361021522024012

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت374.0062.33اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه حسن محمود محمد22372121422013112

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمراد عبد الخالق مصطفى علوان22382021411010027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00ثانوية اليقظة للبناتاحيائيآيه أياد أحمد علي22392021422032004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية582.0097.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنه خالد حسن جاسم22402021422042005
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية679.0097.00اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيلنجه قاسم حسين محمد صالح22412021422106063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية581.0096.83اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم اسماعيل احمد22422021411001232

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0096.67اعدادية الواسطي للبناتاحيائيرغد سيب عمير محمد22432021422003036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي محمد مصطفى زين العابدين22441721411115095

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحيم علي صبري رحيم22452021411039080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33ثانوية المنزلة المختلطةاحيائيرغد علي خلف علي22462021427012016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمالك محمد وحيش شحاذه22473121427008051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية671.0095.83اعدادية روشنبيري للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى فاتح عبد هللا كسره22482021411088139

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك طاهر علوان منصور22492121422044022

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمالك عمران خلف خطاب22501821413013042

قسم تقنيات التغذية العالجية/كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم مشتاق سلمان عبود22512721422037281

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50انقرة-مدارس الفرات االهلية تركيااحيائيمريم أحمد فاضل ابراهيم22523021427046006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67ثانوية هةولير زانستي للبنيناحيائيحذيفه محمد عبد الباسط احمد22533121411007004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد طارق محمد محمود22541721411011020

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0093.00اعدادية الكفاح للبناتاحيائيساره محمد صبحي محمد22551721422051071

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية373.0062.17ايسر- الخارجيون تطبيقيعلي سمير ذنون محمد22561721518010089

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية365.0060.83ثانوية عدن للبنينتطبيقييوسف محمد عمر ابراهيم22572021511055048

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية381.0063.50اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيعلي قيس محمد علي رضا22582021515006115

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعبد الصمد عفر جابر تمر22591821511086021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0097.17ثانوية اجحلة للبنيناحيائيحميد مظهر حميد احمد22601721411043013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب خالد شاكر محمود22611721422041062

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0096.50ثانوية االمل للبناتاحيائيرحاب هاشم عبد اللطيف بالل22623121422011008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0096.33اعدادية الكفاح للبناتاحيائينبا زياد يحيى حامد22631721422051125

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.5296.25ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيضحى محمود شاكر محمود22641721424013071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا سعد صبحي صالح22651721411017084

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد عواد صالح سلطان22661721426001395

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0096.17ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيتقوى زهير شكري حسين22671721426002141

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.3296.05ثانوية المتميزين االولىاحيائيشعيب ادريس يحيى عبد هللا22681721411022052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0096.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنان امغير اكرم موسى22691721422049053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيزبيدة عمار احمد محمود22701721422009044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزهراء قيس عبد الكريم محمد غزال22711721422051057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيايه فالح سالم مرعي22721721427004005
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيايمان ماجد حامد محمد22731921422012040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.4495.74ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيناحيائياحمد سليم شريف ميرزا22743321417007002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيعلي هواس سليمان محمد22751721411111017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياخالص ذنون يونس احمد22761721422042004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية صفية للبناتاحيائيدنيا حميد محمود حسن22771721422062015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية تلعفر المسائية للبنيناحيائيفاطمة علي حسن علو22781721425003022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرؤى ناجي عبد الرحيم عبد هللا22791721426001364

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية رفيدة االسلميه للبناتاحيائيهيام ممدوح احمد محمد22802021422013038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيقاسم محمد ابراهيم محمد نور22812521411001355

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيطه هادي محمد عكيل22823121417001023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيخزنه خليل ابراهيم احمد22833121422009051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.3295.55ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفاطمه حذيفه فارس غدير22841721424013083

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50ايسر- الخارجيون احيائيثائر عمار توما بني22851721418010034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية الزهور للبناتاحيائيمينا محمد واصل محمد علي22861721422057168

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية المربد للبناتاحيائيساره عبد الخالق سالم ياسين22871721422058056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفداء مروان عبد هللا علو22883321427002078

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0095.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب عامر محمود عزيز22891721422003086

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0090.67ثانوية تويم للبنيناحيائيشيت خضر شحاذة عبد القادر22901721411179012

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.0086.00اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينوفه صبري قرو جندو22913321427004060

 (االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0085.83اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب ثامر ذنون خضر22921721422061116

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0095.83اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايه محمد عبد القادر نصر الدين22932021422036018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0095.67اعدادية اشور للبنيناحيائيمجد ججو مارزينا ججو22941721411138038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0095.50االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر ربيع راكان احمد22951721411008080

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0095.00ثانوية الموالي للبناتاحيائيآيه حسين علي حمود22961721422097001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعماد أنور كاظم محمد22971721411011152

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن ريان خير الدين توفيق22981721411017073

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0094.83اعدادية اليمن للبناتاحيائيطيبه خالد احمد محمد22991721422008117

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.1694.69ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور عبد هللا منصور عبيد23001721424018040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0094.67االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن مروان محمد صالح خضير23011721411008193

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.67اعدادية جوار جرا للبنات كرديةاحيائيالفان سامان فيض هللا رحمه هللا23022021422084130

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمؤمن اكرم خيري محمد23031721411026148

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية المكوك للبنيناحيائيضرغام شعالن هادي حمد23041721411051028
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0094.50ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيامير فاضل عباس مرعي23051721411066010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.50ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء شكر طاهر رشيد23062021422098018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.6494.44االعدادية الشرقية للبنيناحيائيالحارث حسن سليمان عبد هللا23071721411008065

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33اعدادية االندلس للبناتاحيائيغسق خضر محمود عزو23081721422054194

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0094.33ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعبير ثامر حمدون مرعي23091721424011095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية المكوك للبنيناحيائيعمر محمد علي سالم23101721411051036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشيرين عبد الرحمن حمود عبد العزيز23111721422001067

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0094.17ثانوية المنار المسائية المختلطةاحيائيرغد صباح مجيد سيفو23121721425013013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمروان ياسين علي ياسين23131721411043028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية اليمن للبناتاحيائيضحى ياسين احمد وهب23141721422008116

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية الخصم للبنيناحيائيبرزان احمد دهام خلف23151821411015022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية الثورةللبناتاحيائيتبارك تركي حازم مناع23161721422047019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0093.67ثانوية اليرموك للبناتاحيائينبأ وليد عبد هللا ابراهيم23172121422035085

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية سودة بنت زمعه للبناتاحيائياسراء رافع يحيى علي23181721422084006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0093.33ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيرباب تايه احيمد ابراهيم23192321427009013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0090.00ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيوليد فاخر خليل اسماعيل23203121411008130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0094.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرشا مهدي صالح محمد23211721422045069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0091.83اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسام محمود محمد صالح23221721411026043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيبالل نعمان يوسف علوان23231821413007016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0091.00اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعمر عبد القادر رحيم مرزوك23241921411020038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد فهمي عرفات علي23251721413007043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0090.83ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد رغيد سعدي كالك23261821413013045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيغزوان مبارك قايش سليمان23272921411019137

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0090.17ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيزكريا عبد الحميد ابراهيم عبيد23281721413013020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيضياء رعد وحيد خطاب23291721411008161

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0089.33اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمؤمن مظهر مولود ياس23301821411074017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17اعدادية عوينات للبنيناحيائياحمد مهدي صحن صلبي23311721411103004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية535.0089.17انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمهدي محمد جميل احمد حمو23323021417041060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0088.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد عبد الحق اسماعيل عثمان23331721411005086

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمؤمن ياسين ابراهيم محمود23341721411008297

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد عايد شافي ثامر23351921411040063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية529.0088.17اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعلي هاني محمود سليمان23361721411057038
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية البخاري للبناتاحيائيهيام منذر مسعود احمد23371221422027071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية525.0087.50ثانوية بيروت للبنيناحيائيحسين هاني جياد حمود23382321411021016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائياحمد اسماعيل لطيف عباس23391821411050001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية521.0086.83اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسن سعد حاتم فارس23402321411017019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.2886.71ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيزينب مظفر فائق عبد الهادي23412021424013011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0086.67اعدادية الرواد للبنيناحيائيهيثم هندي حميد عبد هللا23422021411021138

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية516.4486.07ثانوية الرمادي للبنيناحيائياسامة احمد عبد الرزاق جبير23431921411001012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0085.67اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشيماء حيدر صالح علي23441721422080058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0090.50اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيليث رائد طه محمد23451721411005080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيسولين يوسف علي محمد صالح23462021422094045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية530.0088.33اعدادية حمرين للبنيناحيائيابراهيم خالد محمود مولود23473121411004001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحسام حامد علي عبيد23481221411019024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية524.0087.33اعدادية اليرموك للبنيناحيائيغزوان فارس عبيد جاسم23491721411003104

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0087.17اعدادية النضال للبنيناحيائيامين صبيح كامل جاسم23502421411009006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0087.00اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمود حسن مردان23512521411008383

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0067.83اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزمرد محمد غانم قاسم23521721422056067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0066.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيراغب كلش يوسف رشو23531721417010020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0062.00اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزيد عبد المجيد صالح حميد23541721415002478

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0061.50ثانوية مهد للبنيناحيائيزياد شرف جوكي يوسف23551721411094022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33اعدادية العراق المختلطةاحيائياقبال برجس ملكو خلف23561721427002004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0061.33اعدادية العراق المختلطةاحيائيمدينه داود علي خلف23571721427002051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0059.83ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيشيرين هاشم محمد حسن23581721422074046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية357.0059.50اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقياحمد عزاوي حميد عبد هللا23591721511001009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية القبة للبنيناحيائيسجاد عادل محمد حسن23601721411077020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية353.0058.83ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمحصومة هادي عوني عبد هللا23611721422012082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية النيل للبنينتطبيقيطه عطية محمد خلف23621721511027024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقينازي حمو حجي سليمان23631721522015017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية352.0058.67اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيساره صكر ذنون عبد هللا23641721522061042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية351.0058.50اعدادية بحزاني للبناتاحيائياكرام ربيع عبد ال اربيع23651721422016005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعمر محمد احمد حسين23661721511023036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر حسن سليمان حسن23671721415001131

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعلي عمار علي حماد2368172041112040
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرغد محمد شكري جرجيس23691721422067037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياسامه فراس سليمان معيوف23701721511026017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية348.0058.00اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيامنية رائد زكي صبري23711721522042007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0057.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى صهيب وعد هللا حسن23721721511012069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيكليزار مروان جمعه يوسف23731721522015011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية343.0057.17اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد نمير ميسر عبد الرحيم23741721411017159

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عمر عصام خليل23751721515002439

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية337.0056.17ثانوية المزرع للبنيناحيائيمنى فاضل محمود يونس23761721421163024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الحكمة للبنيناحيائيحمزة عبد هللا محمد شاهين23771721411009039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00اعدادية الخصم للبنينتطبيقيزيد عطية عواد احمد23781821511015030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد فارس يونس محمد23791721411050106

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية عين سفني للبنيناحيائيملحم اوسو بكر حطي23801721411093029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية سومر للبناتاحيائيسبا خضير رحمان احمد23811721422079051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية بروانة للبنيناحيائياحمد سالم جاسم محمد سعيد23821921411066003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيأحمد جمال أحمد توفيق23831721411012008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائييونس رافع صالح حمد23841721413005014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق سالم عوض23851121511017122

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83ثانوية العلم للبنيناحيائيوقاص عبد الخالق خضير جراد23861821411018039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية المكوك للبنيناحيائيمرتضى صالح وكاع خضر23871721411051044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعبد الهادي احمد خلف حويجة23881821511077026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0052.67اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيسيف علي جبر عبد23891821511037014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية342.0057.00اعدادية الرشيدية للبناتادبيرحاب رائد محمد محمود23901721222022012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية السيد حمد للبنينادبياميره محمود خلف محمود23911721221073005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00ثانوية سنجار للبناتاحيائيثوره علي شيخو سلو23921721422010007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية324.0054.00اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحيناحيائيايناس احمد الياس كوتي23933321422002015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية سنوني المختلطةاحيائيملكه مراد سعدو احمد2394172042348061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد محمود سليمان عبد القادر23951721211135044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17اعدادية ابن االثير للبناتادبينبأ محمد يحيى شريف23961721222042075

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83اعدادية القيارة للبناتاحيائيمريم زيدان خلف ياسين23971721422013072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبشرى محمد طاهر عزاوي محمد23981721426001066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0051.50اعدادية بعشيقة للبناتادبيديما احسان نون حسن23991721222015011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييونس اسماعيل ابراهيم محمد24001721211012036
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0054.67اعدادية الرضواني للبنينادبيمحمد عبد مرعي حشاش24011721211147095

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50االعدادية المركزية للبنينادبياحمد عبد محمد شحاذه24021721211002003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيرفل مناف سالم بشير24031721222059015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17ثانوية البعاج للبنينادبيطارق هزاع جمعه احمد24041721211045043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية سارية للبنينادبياحمد سعد حمدون محمد24051721211018007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيمعاذ حسن الياس عرب24063321211001032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيرحمه محمد خضير مطر24071721222098009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0060.50ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفاطمة جتين احمد محمد24082021422025044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية باغداكول للبناتاحيائيزينه عبد هللا خيزران سلمان24092021422012016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية341.0056.83اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد القادر شامل عبد هللا احمد24102021411039083

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية336.0056.00ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبينور لهيب خليل حاج هللا ويردي2411202021030017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية334.0055.67اعدادية المتنبي للبنينادبياياد امين حسين زالو24122021211049009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيحاتم ناظم طعمه مطر24132021215006049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية320.0053.33اعدادية المتنبي للبنينادبيايمن جودت حسين سعيد24142021211049010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية319.0053.17حزيران للبنين1اعدادية ادبيحسن احمد جاسم كاظم24152021211052012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00اعدادية الواسطي للبناتادبيطيبه عبد الكريم ذياب غفار24162021222003025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية312.0052.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيرافد فرات عبد الحافظ يوسف2417162051002052

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد اركان احمد محمد24182021411055005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية302.0050.33اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرتاج علي ناصر حسين24191621522014011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية338.0056.33اعدادية القبس للبنينادبيعمر اثير عادل غضب24201821211110021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية الشيماء للبناتادبيصفا خير هللا محمد جاسم24211821222072014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية329.0054.83اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد علي مخلف حسين24221821211099008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيعبد الحكيم ساهر مهدي مطر24231821417074035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0054.50ثانوية سامراء للبناتادبيساره رسول رحيم حسن24241821222020010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيصفاء صابر احمد ابراهيم24251821211099022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية البتول للبناتادبيعال هشام صباح جبر24261121222013065

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء فرحان حميد كاظم24272221424028098

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0097.50اعدادية خولة للبناتاحيائينرجس ستار حيال حسين24282421422021059

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائياطياف محسن صاحب كطو24292221424020005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0097.33اعدادية غزة للبناتاحيائيرمله علي معطي جبر24302721422034065

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيغفران ناجح جواد سلمان24312521422040179

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0097.17(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيفاطمه حيدر عبد الحسين حبيب24322521424018037
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00اعدادية االندلس للبنيناحيائيزين العابدين علي عبيد محيسن24332321411033083

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمسار نزار عربي جاسم24342321424006340

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الزهره علوان حسن24352521413023066

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0097.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى فائز مرتضى محمد صادق24362521424004695

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء محمد جميل كصاد24372421422003097

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0096.83ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الحمزه عبد الكاظم24382521424025030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0060.17ثانوية االيالف للبنينتطبيقيعامر فؤاد خميس عبيد24391921511102027

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر جاسم طه يونس24401721413025007

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0087.67اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن عادل داخل عبد24412221511012013

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد المحمد مهدي24422521413013083

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0063.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيعادل عبد هللا كطان كريم24432921411020177

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى علي محمد علي حسين24442721411034242

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0093.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرسل احمد شعبان مكي24452721422035109

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.7693.63ثانوية التحرير للبناتاحيائيسناء حيدر ضايع محمد24462321422021080

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الفاو للبناتاحيائيغفران احسان موحان حمزه24472321422035099

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء ابراهيم حسن عبد هللا24482521424004390

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيديانا شدهان عبدالكاظم علي24492321424005020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك فاضل جبار حوار24502321424006086

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي احمد عباس حسن24512321411014093

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الرباب للبناتاحيائينور علي ميس سايب24522421422004172

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء حسين عبود عباس24532521424004412

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء غالب خشيف جار هللا24542521424004479

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيضحى امين حمد خضر24552521424025035

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء نور جابر حمزه24562321422062052

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0096.67ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي اكرم كامل توفيق24572321411070033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء حمزه عبيد ناصح24582521422003206

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0096.50اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبنين فراس علي حسين24592721422020019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين علي حسون درويش24602421422001025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم جبار محمد24612521422003225

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0096.33ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفرح حمودي حسين كاظم24622521424022163

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17اعدادية المناذرة للبناتاحيائيآيه محمد حسن عاشور24632321422003003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيهديل صفاء عبد الكاظم عبد العباس24642321427009043
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيضحى صالح حسن عبد24652521424004691

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية المدحتية للبناتاحيائيدعاء عباس لزام عطيه24662321422015051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن عبد العالي كاظم24672421424005051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0096.00ثانوية انوار الكفيل االهلية للبناتاحيائيايات عادل حسن علي24682521424030012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0095.83(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيزهراء فاهم دلي عتيوي24692521422004371

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0095.67ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي فراس كناوي حمود24702521413014063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية دمشق للبناتاحيائينور اديب عبد عيدان24712421422024312

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق حسين حبيب عبد علي24722521413033016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50ثانوية در النجف االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عوده مطرود24732521424031008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0095.50اعدادية الهندية للبنيناحيائيذوالفقار عبداالمير رحيم جالب24742721411032073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبتول حسين عبد محمد24752521422010050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0095.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه عبد جبر كريم24762521422022361

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0895.18(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عدنان جابر عبد24772521424004460

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.4895.08اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنيناحيائياحمد مثنى خطار نصيف24782521411009024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية الرملة للبناتاحيائيهند فرحان مدلول حسين24792521422006055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0095.00ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيه عالء ظاهر عمران24802521424019003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0094.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل جاسم مطلق24812621424007100

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه فارس جبار مغير24822321427032053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67اعداديه يافا للبناتاحيائينور الهدى يوسف كاظم نعمه24832421422040232

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0094.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيدنيا كاظم عبد محمد24842521424004291

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائينور الهدى سمير كريم راضي24852521422040407

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيزهراء عبد الهادي كامل عاجل24862521424004459

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيخيريه خالد صلبوخ عبد24872521422022295

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيغدير هاشم حسين صالح24882521424004730

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0088.17ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور عماد عبد االمير عبد الكاظم24892521424022202

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0089.67ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمنتظر عقيل كاظم شلوك24902421413010099

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره ميثم عبدالزهره نشمي24912321422072166

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0089.17ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيرقيه خالد عبد الحسين علي24922721424005007

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0093.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيجعفر حاكم جاسم محمد24932421411013027

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0092.83اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير عباس ياسر عبد الزهره24942421411015021

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حمزة جابر24952421411042134

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمنتظر جاسم عباس جويره24962421411008184
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القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0090.33اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي حسين جحيل سرحان24972421411001045

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0087.17اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهبة فاضل عباس كريم24982421426001341

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق جبار عبود24992921424002040

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0093.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس قاسم منشد ركبان25002921422023294

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0093.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد احمد حبيب جار هللا25012421422028128

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعطاء عباس ساير عبود25022421422028147

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحسن عوفي جباري عبد25032921411017242

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0090.67اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين سعدي جيجان طاهر25042221411077049

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه جابر منشد حسن25052921422025098

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0089.83اعدادية الرسول للبنيناحيائيمؤمل غانم محسن عبد25062421411026154

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الفرات للبناتاحيائيوطيفه ناجي ملوح حافظ25072221422002129

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0089.33اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشيرين معادي بريج حبشان25082921422027196

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0088.67اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسن نعيم عبد هللا غازي25092921411022023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائياسراء مسافر صاحب صالح25102521422022062

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0092.67اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيباقر قاسم حبيب حمزه25112321411001007

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية عشتار للبناتاحيائيكوثر يوسف حمزه عبيد25122321422049085

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم مزهر عبد25132321424006305

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0091.17ثانوية عدن للبناتاحيائيتبارك صبيح جاسم بردان25142321422001018

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0091.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيسجى محمد خميس حمود25152421422029053

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي مطلب شالكه جبار25162421411047226

المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0090.83اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فاروق عبد الصاحب عبد الهادي25172421422039117

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0094.50ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين باسم رحيم علوان25182521413013264

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيدعاء حميد حسن جبار25192421424002025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0094.00اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين عويز حسون25202521411001417

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيتبارك باسم عبد زيد هاشم25212521424004167

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0093.67ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائينور الهدى عالء كامل محيسن25222521424015137

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0093.17ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسين سعدون ياسين حتحوت25232321411025013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الحوراء للبناتاحيائيضحى علي حمد دحام25242421422026139

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء عادل رسول حنيتي25252421426001019

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0092.33ثانوية االنوار االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسن خوير ياسر25262221424011062

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيصادق علي عبيد سعيد25272221417061020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة محمد جودة جاسم25282421422009274
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0092.17اعدادية الحيرة للبنيناحيائيمسلم غريب حمد غنام25292521411015061

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0092.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى سلطان صبار عبود25302421422028217

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمنتظر اسيل محمد جواد25312321413016101

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0091.83ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين عبد الزهره عباس25322521413031261

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0091.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائياكرم حليم فاهم حساني25332521413031051

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسجاد جواد حسوني مطير25342421411005049

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0091.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر عيدان محمد25352521413013135

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0090.17ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن ضياء كامل حسين25362521413031125

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0090.00ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيليث احمد حبيب دبعون25372521415001103

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0061.67اعدادية المحاويل للبناتاحيائياسيل ضياء ناصر حسين25382321422039012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الشموس للبناتتطبيقيايات مشتاق عليوي عبود25392321522025006

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0059.67ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيدعاء طاهر كناوي ناجي25402421424006002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 336.0056.00انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيااحيائيضرغام عيسى رزاق عبد25413021417025010

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0066.50اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمنتظر حسن صادق غدير25422521411026049

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33(أ)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيسحر كامل عبد الحسين عويز25432521422004514

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0063.33ثانوية الذكوات االهلية للبناتاحيائيمنال محمود حسين محمد25442521424015126

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0063.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياماني بدر راضي محمد25452521424014023

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن مهدي صالح لكن25462521413013072

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0058.33اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيكوثر ستار صاحب مهدي25472521422026131

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 342.0057.00اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمة حسين سليم جبر25482521422007086

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم حسين جاسم25492521413013320

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0055.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين علي جبر ذهب25502521413017027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء عبد الحسن عجمي عبد هللا25512521422022450

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0053.83اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيعلي عبد الباري كاظم جابر25522521411032015

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنينتطبيقينور الحسن فرات طالب كاظم25532521511008170

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرسل علي عبد الرسول محمود25542521422022332

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67(ب)اعدادية االصيل المركزية للبنات احيائيهاجر ناصر حسين صالح25552521422039088

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0052.67اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد عبود مهدي2556162051050027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي فارس كاظم فرهود25572521415001162

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0051.33اعدادية الالذقية للبناتاحيائيكوثر صالح حسان عبيد25582521422003481

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0055.17اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي محمد عبد علوان25592721411029085

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 303.0050.50الخارجياتاحيائيفاطمه محمد صالح مهدي25602521428050411
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القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0069.17اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب رحيم علوان حسين25612421422014119

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17ثانوية الشذرات للبناتاحيائيطيبة مصعب حسين مالك25622921422015030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0054.67اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين مراد جواد كاظم25632321211034013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية مأرب للبنيناحيائيمرتضى عدي عبد عون عبد الحسين25642321411038065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0050.83اعدادية الصباح للبناتادبيفرقان علي عبد هاشم2565252022064095

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0057.17ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيجعفر صادق محمد خلف25662321215004019

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0056.33اعدادية اليقظة للبناتادبيحسنات محمد خضير محسن25672521222036009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0060.83اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم نوري كاظم عبود25682521422001172

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 335.0055.83اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار كريم عبد صويح25692521211012215

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء مكي ابراهيم حمد25702521222036025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0055.00اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمسلم فرات عبد الزهرة برهان25712521511012094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 327.0054.50اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمخلص محمد حسن علي25722521417006082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية االعتماد للبنينادبيعمار رحيم مهدي خضر25732921211005093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية غماس للبنينادبيمنتظر رائد جويد عبد25742421211011061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0053.67ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيمهند حسن نور عبد الكاظم25752421215011024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0053.33اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبياميره زهير عبد هادي25762521222023002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0052.83االعدادية المركزية للبنيناحيائينور محمد حامد عباس25772421411036360

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 314.0052.33اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى محمد كاظم حمزة25782421411042177

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0059.83اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمد خماط نايف25792721422035158

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0059.17اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيامير صباح عبد هللا شمخي25802721215005008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 348.0058.00اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمرتضى داود سلمان مردان25812721411031158

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0054.33اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيهشام كاظم فهد حمد25822721411002047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 325.0054.17اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيحوراء ناهي غالب جاسم25832721422004025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0059.00اعدادية التحرير للبناتاحيائينعيمه فاضل ادريس رويلي25842421422008166

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية ام سلمة للبناتتطبيقيحوراء عصام سعدون أجبير25852921522006035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0054.00اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمصطفى سالم ابراهيم سعيد25862921415002082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى586.0097.67اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات حسين صباح عيدي25871521422006002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمنتظر حميد قاسم سعد25881421411042055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى583.0097.17اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي اسماعيل ابراهيم جاسم25892121411009178

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي هيثم مسلم ميزر25901421411016114

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك هيثم حسين عبد هللا25912121422009048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00اعدادية الكوت للبنيناحيائيفاضل شاكر عزيز راشد25922621411001127
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الفرات للبناتاحيائيهديل عماد علي محسن25931921422011140

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية هيت للبناتاحيائيتسنيم محروس شعبان محمد25941921422060020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيأحمد حسن يحيى حسن25952121411010002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيتقوى فارس محمود هادي25962121422090016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي فراس هادي هاشم25972421411042114

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0096.83ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى غازي كريم عبد25982621424007220

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرنين اسعد جواد حسين25991221426001068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد سالم حسين ابراهيم26001921411101110

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر مؤيد نور ياسين26012521413031698

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.2096.53الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد حسن محمود26021021411002070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيضحى ريكان حميد فرحان26031521422010105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الحمائم للبناتاحيائيكريمة مهند حسن محمد26042121422033054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية الطبري للبنيناحيائيسجاد علي كزار جسوم26052321411047036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد سامر عبد الصاحب عبد الكاظم26062421424003046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0496.34ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيسجى سامي حسن عبيد26071521422017035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0496.34ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرغد ناظم جبار ساجت26082521424014101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد محمد عبد علي حمزه26092321411008010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية الفضائل للبناتاحيائيام البنين محمد علي طالب علي26102321422036003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرضا نجم عبد هللا عبد الرضا26112421411036164

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد حسن خضير حسن26122421422008114

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0096.67ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء محمد رشيد غاوي26132721422042016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى383.0063.83اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين فارس محمود عزيز26141521511010029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيابراهيم صباح نوري جسام26151421513019001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية السويس للبنينتطبيقيعلي سعد علي احمد26161321511006053

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى388.0064.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيياسر عامر جاسم محمد26171021511019116

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقينبأ نهاد مزعل محمد26181321526001028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى424.0070.67اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد ربيع كاظم حسين2619162051033085

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية عائشة للبناتتطبيقيهبه حسين ناجي محمود26201421522010043

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية الزهور للبناتاحيائيُعال محمد عبد الحسين محمد26211421422016059

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى417.0069.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس اسامه عبد العباس مصبح26221621411001065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0068.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي هاشم حمدان26231321211017044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد فارس عبد هللا عبد الوهاب26241121211031059
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17ثانوية النبوغ للبناتادبيمريم جميل حميد سهيل26251021222016012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0067.17اعدادية الرميلة للبناتادبينور الهدى عثمان بالسم بدن26261521222004091

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية االمال للبناتادبيروعه هاني محمد احمد26271121222011038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمهدي حميد علي جري26281221211002034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمحمد صدام محمد علي26291321215003098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى400.0066.67اعدادية الخمائل للبناتادبيصفا جاسم نصيف جاسم26301221222043064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي السجاد عصام هاشم محمد26311321211034043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى399.0066.50اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد علي عبد الحسين موسى26321521211007187

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية الرباب للبناتادبيرقية محمد خليل شويل26331221222041026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى398.0066.33اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد علي قاسم وريوش26341521211007011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمضر علي فرج سلطان26351121211052143

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17اعدادية العراق للبنينادبياحمد حسين جبار غانم26361221211009007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0066.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبييحيى ابراهيم عبد الكريم مهدي26371421211023290

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية الفكر للبناتادبيسجى علي عربي فرحان26381521222016052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى391.0065.17اعدادية النجاح للبنينادبيعلي سلمان عبيد محمد26391421211026100

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي سعد حسن جاسم26401421211041062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الكاظمية للبناتادبينور الهدى خليل رحمان كاظم26411221222029029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد احمد سعدون حسن26421421211023095

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد زكي محمد جواد26431521211011045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33ثانوية الصفاء للبنينادبيعباس احمد كاظم خلف26441421211046028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50إعدادية بشار بن برد للبنينادبيانس سامي علي حسين26451421211023024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0097.00ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحبيب حسن سبتي عبد علي26462321411025009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50ثانوية الوطن للبنيناحيائيعلي عباس كريم محمود26472121411070020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيبراء كريم مصطفى ناصر26482121422032044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي فرج حسون محمود26492121411007101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين فاهم فرحان عطيه26502321422062032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الجليل كريم مجيد26511621424024024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور الهدى زيدان راضي شعالن26522421424014094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيتقوى هيثم عباس حمود26532121421015003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد عباس26542121422076020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيياسر اياد كامل مزعل26552321411001092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية النهروان للبنيناحيائيمنتظر عباس جابر لفته26561521411018061
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية الرميلة للبناتاحيائينرجس حسن يوسف دهش26571521422004204

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية حنين للبناتاحيائيميالد جبار عبد الستار قادر26581321422028079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الشفق للبناتاحيائياسراء مرضي فتيخان عبد هللا26591921422106003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب حميد خضير عباس26602121422024018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50ثانوية المروة للبناتاحيائيحوراء محمود حسن علوان26612121422069010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0095.50اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد حيدر عليوي لحيس26622321411006184

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.4495.41ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنيناحيائيعلي محمد هادي موسى26632521413028055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعثمان قيس حديد فزع26641921411011065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية المروة للبناتاحيائيمريم طه عبد الجبار علوان26652121422069029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين سالم مطر نعمان26662321413018061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيعلي فراس هادي مطلب26672321417023018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات رحيم فرحان نجم26682421424015012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيأيات خالد عبد الزهره كاظم26692521424004019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية زنكورة للبنيناحيائيحارث محمد عزيز خلف26701921411032012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد نزار عبد الستار سلمان26712121411002015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية الزهور للبناتاحيائيحوراء منصور عيدان داود26722121422024014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء عدنان رحمان سلمان26732321422040024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيغدير طالل ناصر حسون26742321422041144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيطيبه محمود عبد الساده جبر26752421424017056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمصطفى حسين عبد االمير حمود26762721411017046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.2494.87ثانوية المتميزيناحيائيحسين احمد جاسم محمود26772421411041028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين علي رشيد خضير26782321411016031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين قحطان مالك كاظم26792421411048099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي كريم26801121411019108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء صدام دحام صالح26811121422006084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين صباح موسى محمد26821521422011035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية الزهور للبنيناحيائيبالل خالد حازم سعيد26831721411015021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67ثانوية تلول ناصر للبنيناحيائيسعيد احمد عبد داود26841721411036005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيعائشة ابراهيم فرحان حسن26851821422110037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0094.67اعدادية زنكورة للبنيناحيائيياسر غازي نشمي خلف26861921411032047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0094.50اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمهند محمد عبد السيد خابط26872621411038084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية دمشق للبناتاحيائيرباب حسين اسعد ترك26881821422043030
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية حلوان للبنيناحيائيحيدر موفق مهدي محمد26892121411052029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0094.33ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عبد الخضر ربيع لذيذ26902221413042010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية عرفات المختلطةاحيائيتغريد مالك نعمه عبيد26912321427002003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00ثانوية تبارك للبناتاحيائيرحاب فالح جبار فزع26922621422007009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية السؤدد للبناتاحيائيزينب حسين هادي عواد26931021422047007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0093.67ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايات نعيم سرحان عبود26941421422019006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيسجاد صبيح عطيوي عبد26952221417023012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50اعدادية سومر للبنيناحيائيمنتظر عباس نغماش بدر26962421411004173

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0093.50ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر خضير عباس26972521413031535

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية الحلة للبنيناحيائيبسام حيدر عبد المنعم محمد26982321411020049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد مردان عبد الحسن كشيش26992421411009051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح حسن علي27001421424019013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83اعدادية دمشق للبناتاحيائيعال نعمه عبد غافل27012421422024234

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياسحاق عالء عباس رباط27022521413017009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمصطفى ياسر مسلم داود27031821411115156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0092.50ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى جواد سهيل ستيف27042421413018127

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية النجاة للبناتاحيائيحنان نوفل احمد كرجي27051521422003028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33االعدادية الغربية للبنيناحيائيحسان احمد خضير محمد27061721411007045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين كريم عمران علي27072321422002036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عامر شمران كشيش27082421413010093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيقحطان شالش خلف صالح27092021411024052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرنده عبد القادر علي عبد القادر27102121422008054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء علي خضير محيسن27111421422009059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيسبأ عبد الرضا داود سليم27122621424015101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الرياحين للبناتاحيائيبتول قاسم فاضل وساك27131221422039009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0090.83اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيصفاء حسين عبد علي سلمان27142621413005017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر خضير عباس سلمان27152621411016046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي رائد جواد كاظم27161521411001071

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0089.33اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمود عادل جوهر شفي27171521411006112

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء جاسب ساجت مخيلف27181521422004078

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00اعدادية واسط للبناتاحيائيرحاب عالوي صاحب عباس27192521422008028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83ثانوية فاطمة للبناتاحيائيختام عيد هادي صالح27202121422016048
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0086.33اعدادية االنام للبناتاحيائيلينا علي محمد خورشيد27212121422045057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.2496.54ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمنتظر نعيم حسين علوان27221421411038041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0096.50اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي خالد عبد الحميد عبد الوهاب27232121411005088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيبنين حسين علي حسن27241021427004003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0096.33اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيرغد امير حمود حسن27251321422009019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمريم مروان لطيف علي27261421422068104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمحمد عادل كريم شعالن27272321411025040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0096.17اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحيدر كاظم جواد كاظم27282721411007042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0096.00ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب عامر حساني عباس27291821424007027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء عقيل جمعه عبد27301521422010059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0095.67ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمريم محمد قاسم خليل27311821424007050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية الحرية للبناتاحيائيحوراء عباس ناجي جاسم27321221422026065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0095.33اعدادية قباء للبنيناحيائيامجد جعفر صادق مهدي27331521411010005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0095.17ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيخطاب بالل طالب عبد الرحمن27341921417037010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0095.00ثانوية التفوق للبناتاحيائيزهراء علي حسين ياسر27351221422032022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0094.83اعدادية امنة بنت وهب للبناتاحيائينوره صباح سالم ورور27362121422010172

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب مقدام كاظم محمود27372321422039129

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0093.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيحوراء علي عواد زغير27381421422012033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0092.67اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عبد ذياب حسن27392321422043068

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الجوالن للبنيناحيائيعمر باسم علي عبطان27401121411036050

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية الدغارة للبنيناحيائيكاظم محمد هادي علي27412421411003102

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية القوارير للبناتاحيائيهناء علي حسين ناجي27422721422015178

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0088.00ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيزينه احمد حمدي صالح27431921422125005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0087.83اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهاله رعد حامد محمد27441821422110053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0087.67اعدادية العال للبناتاحيائيتارة وليد نوري علي27451921422019015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى524.0087.33ثانوية المجدات للبناتاحيائيايمان رضا عبد الكاظم عباس27462621422049008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0086.83اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائينرمين خالد عيدان مخلف27471921422012182

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسين صالح جبر عبد هللا27482421413017026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيعلياء محمد صدام راضي27492321424007009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى517.0086.17اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن عبد االمير محمد27502421411008156

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيمالك هدالن هندي صالح27511921422107035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0094.00اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيشهاب عبد األمير هادي مجيد27522121411017031
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية لقمان الحكيم للبنيناحيائياحمد قاسم حمادي علي27532121411086002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0092.17ثانوية السرمد للبناتاحيائيهدى هيثم جاسم محمد27542121422068068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبا محمد عبد الرحمن محمود27552121422032189

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67ثانوية العمرانية المختلطةاحيائيطيبة حاتم احمد عبد27562121427033006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد ياس خضر خليفة27571221411013055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمه حامد حسن مطرب27582121422003083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0090.33اعدادية المواسم المسائية للبناتاحيائيمريم جعفر صادق مجيد27592121426007042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0089.00(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيآيات كاظم عفلوك صالح27602521422022025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0088.83اعدادية كنعان للبنيناحيائيباسم رائد صيهود ازرك27612121411013034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0088.67اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرشا خالد نزير احمد27622121422032082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0088.17اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمجتبى ثائر حميد خزعل27632221411080070

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيفارس خالد برجي اسماعيل27642121411032103

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0087.17اعدادية األسود للبنيناحيائيمصطفى نعمه حسين صبر27652121411069041

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0087.00ثانوية االمال للبناتاحيائيبان حيدر علي داود27661421422041025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى520.0086.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيايه عقيل محمد مجيد27672121421016004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0085.17ثانوية العالمة االلوسي المختلطةاحيائينجالء مهدي داود يوسف27682121427008004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0084.00اعدادية غيداء كمبش للبناتاحيائيطيبه محمد عبد الحميد محمد27692121422098038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0092.83ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسن خالد عربي مراد27702221413031011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة حميد كطل صايم27712221422057097

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0092.00اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسن كريم علوان عبود27722221411018033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0091.83ثانوية المعارج االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم رزيج سالم27732221413012095

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية السنبلة للبناتاحيائيايات عوده حمزه عطيه27742421422029010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن عطية عبيد بحت27752621411003037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50ثانوية سمية للبناتاحيائينور عيسى جميل كاظم27762621422046056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحيدر حازم حمود محيسن27772221411020044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0090.17ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب كريم سموم مهون27782221424028121

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0090.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى غانم ساهي عيال27792621411019067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0089.67اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين محمد حسين عطيه27802221411020041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كشاش جابر27812221424037038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية ميسلون للبناتاحيائيداليا حسين شالل مسير27822421422013073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0091.67اعدادية كربالء للبنيناحيائياسحاق صبار علوان حسين27832221411034041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0090.50اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهبه عباس بلكت ستار27842321422017295
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيايه عبد عواد هندي27852321427009008

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0085.50الخارجياتاحيائيزهراء رائد لطيف شهاب27862221428050238

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0091.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيمحمود عبد هللا محسن عالوي27872321411002217

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50للبنين (ع)اعدادية االمام علي احيائيعلي تكليف حمد عبد هللا27882321411002139

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى537.0089.50ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزين العابدين عقيل مجهول جياد27892421417020046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى531.0088.50اعدادية المسيب للبناتاحيائيسوسن منعم برهي مرزة27902321422041128

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتاحيائينور علي رجب عبد27911821422106029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيشيرين عدنان حسن حمود27921421422061021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيعلي خلف نجم مظلوم27932221411067031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياحمد ياس خضير فزع27941121511020019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيتبارك احمد جدوع عبيد27951121422006037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية المثنى للبنينتطبيقيياسر عادل هاشم عناد27961021511022062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الفاروق للبنينتطبيقياحمد طالب سليم علي27971321511014003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية المجد للبنينتطبيقيأمير عباس جواد كاظم27982321511065002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيكمال حميد عوده عبد27991421411019094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي طالب سعدون محسن28001621511013068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأحمد حميد عناد حسين28011021511022001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيياسر محمد عبد المحسن ابراهيم28021421511020118

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائياحمد سالم علي جديع28031921415007014

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83اعدادية جنين للبناتاحيائيايه تركي عالوي خلف28041921422013012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيهديل طالب عبد هللا شنيف28051621524072040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيدموع محمد عويد فرج28062121422044031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدعاء مجيد احمد ابراهيم28072121422001043

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر سعيد مهدي مطير28082621411005044

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيباقر حميد عبد هللا حمزه28092321411062007

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين كريم عبود كاظم28102621411012047

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية السدة للبنينتطبيقيجمال عباس فاضل جمعه2811232051016008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية الشامية للبنينتطبيقيصادق محمد رضا عمار ناجي28122421511010019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الرضا صالح28131621511030008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعمر عدنان حذيفة محمد امين28141121511017097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية امنة الصدر للبناتادبيمالك ماجد فرحان جحيل28151421222059069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيبركات محمد غالي حميد28161121211044010
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية االخيضر للبناتادبيرغد محمد عباس عبيد28171221222052016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى344.0057.33ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايمان محمد عباس مشحوت28181221222011007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبتول حبيب عباس عبود28191121422021014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهاجر حسن تركي عبد العباس28201321522002047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية الزهراء للبناتادبيبنين علي كاظم رشيد28211121222029009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية التجدد للبناتادبيحنان سعيد عطا هللا فرحان28221221222037009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية الرباب للبناتادبيرقيه هاتف فتالوي محمد28231221222041029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيزينب ياس عبد يوسف28242621522058004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50ثانوية سيف الدولة للبنينادبيزين العابدين ستار مهدي حسين28251221211002009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه حسين جمعه هليل28261121422017125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الشروق للبنيناحيائيابراهيم امير عبيد حميد28271221411029002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيسيف علي هاشم جاسم28281321411031017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية االعظمية للبناتادبيآيات نبيل محمد عبد الرزاق28291321222004001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمصطفى هادي راضي حسين28301421215009155

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33ثانوية الصفاء للبنينادبيحسين صفاء صالح مهدي28311421211046014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17الخارجياتادبيعلياء جبار كريم نايف28321321228050394

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيصفاء سمير بشير عبد هللا28331221422021051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد سعيد كاظم28341521422007093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائينوره عامر منادي عليوي28352621422040120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية عدن للبناتادبيمريم عيسى عبد العزيز رزوقي28361321222030092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية االعظمية للبناتادبيبتول يوسف عبد الرحمن حميد28371321222004016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية الخطيب للبنينادبيحيدر صباح داخل بدر28381221211031051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0054.33اعدادية االسكندرية للبنينادبيعالء حازم خضير تمر28392321211001040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17أعدادية الفاطميات للبناتادبيحوراء اياد عبد حمادي28401221222021021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17الخارجياتادبيزينب علي شاكر محمود28411321228050245

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية البيان للبناتادبياديان عمار قاسم عكله28421021222014002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمه حميد مجيد زغير28431421422050047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء علي سيد شمال28441521222011044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية يافا للبناتتطبيقيايه احمد عوده جياد28451321522031006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد عالء احمد مزعل28461021411008002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيوالء نجم عبد حسين28471421422063100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0052.67اعدادية الرشد للبناتاحيائيفاطمه فارس جبر بدن28481321422033045
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسين عباس جبر جاسم28491421511016031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحنين فاضل علوان كاظم28501421222002006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية الميار المسائية للبناتادبيرقيه احمد خلف صالح28511121226005014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى305.0050.83اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي اسماعيل عالوي حسن28521321211012058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء ثامر جاسم شياع28531321222045014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية النيل للبنينادبيحسنين حمزه خليف مرزه28542321211029008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية ام القرى للبناتادبيمياده ثامر داود محمود28551421222015098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية ام القرى للبناتادبينور اياد عطا هللا ضرار28561421222015108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيابراهيم اسعد عبد جاسم28571421211035001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى325.0054.17ثانوية المناهل للبناتاحيائيسجى كامل عبد الزهره محي28581321422046046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00اعدادية العزيزية للبناتادبيجوان سرود صالح علي28592621222039005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيسعد راتب حمد ذياب28601921215007049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمظفر منذر حامد داود28611921511043050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين عماد عيسى وسمي2862212051014032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد حاتم محمود جاسم28632121211037006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0053.17اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد رعد عدنان علي28642121211005035

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيدعاء علي خليل حسين28652221424020034

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقييوسف صالح عايد ابراهيم28661821511011024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية السدة للبنينتطبيقيحسين قاسم مهدي ناصر2867232051016014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم مهدي عطا هللا محمود28681821422071110

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعباس نبيل يد هللا توفيق28691321411029031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائياحمد كاظم شواي بداي28701521411017008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى314.0052.33اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد قاسم عبيد هجول28712321411007180

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمه مصطفى هليجي محمد28721621424066045

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنين خضير عبد الزهره طاهر28731621424061012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17(أ)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيحنين عبد الحسين حسن حيال28742521424004237

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب منتظر حسن صالح28751621424010047

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائياماني نوري عوده هاشم28761621422044006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمصطفى حامد صباح حاجم28771621411040054

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء حسين امين محمد28781621422100018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية578.0096.33ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياديان صباح جاسم محمد28792921424003004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية577.0096.17اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيد عبد االمير صاحب عمران28802421411047116
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83الخارجيوناحيائيعبد الرحيم سعدي عبد الرحيم فياض28812421418001222

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67ثانوية انس بن مالك المختلطةاحيائيزينب خالد صالح ياسين28822121427083030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن جاسم جريو صابر28832221411070022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء عبد الغفار وهاب محمد28842221422083069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب سالم ياسر مفتن28852221424012103

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيفاطمه امير عبد هللا مركب28862221422056033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية التضامن المختلطةاحيائيسجاد خالد طالب سلمان28872221417001017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيديالن نوزاد طاهر صالح28882021422030018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيفهد كامل حسن صكبان28892221411062147

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد سعد فالح عبطان28902821411005122

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب حميد بدر28912221424007070

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0077.83اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيرضا حبيب مزبان مجلي28921621511055064

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0075.50ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعمار نوفل عبد الجبار فضل28931621513110059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0083.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر ثائر عبد هللا ياسين28941621511001276

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0085.50اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء عقيل طاهر عبد الصاحب28951621422057019

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0079.17اعدادية القرنة للبناتاحيائيعذراء مطيع عبد الجبار ناصر28961621422005030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0067.33اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين علي جمعه حبيب28972821511005050

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0066.00اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسنين كاظم عبد الحسن حميدي28982821511001035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية379.0063.17ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى حيدر احمد فلحي28992821511011136

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية430.9671.83ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب كرار عبد الحسين جواد29001621422056016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية382.0063.67اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيحوراء خالد عبد اللطيف متعب29011621522079014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية370.0061.67ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيايالف عبد هللا غازي زيارة29021621522039005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية القنوت للبناتاحيائيزينب خير هللا صابر عبد النبي29031621422033007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد محمد ساجت كيطان29042221413004016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0096.00ثانوية شمس العلوم االهلية للبنيناحيائيباقر حسين صيوان عداي29052221413006020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي االكبر احمد عبد الهادي عبيد29062221411019115

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية سوق الشيوخ للبنيناحيائيعلي عبد الحليم شاهر بجاي29072221411033211

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83اعدادية الفرات للبناتاحيائيساره توفيق خساره ناصر29082221422002078

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية575.0095.83ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزينب احمد كريم مريعي29092221424067036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية شط العرب للبنيناحيائياحمد حسين عبد الساده مهلهل29101621411034003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيحوراء قادم عبد الحسن شاطي29111621422043032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار كريم كامل شايع29122221411021182
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية574.0095.67اعدادية المدينة المنورة للبناتاحيائيهدى نعمه مصعب حنون29132221422075039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبد سلطان29141621424057042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50االعدادية المركزية للبنيناحيائينصر هللا عبد الحسين كاظم خضير29152221411004462

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50ثانوية النبعة المختلطةاحيائيعمار شاكر بهلول نغميش29162221417011022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيحوراء ستار جبار عيسى29171621422072007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد االمير حسن29181621424010046

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم سوف محسن29191621424026051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل جليل محمد29202221424028114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية الشهيد عبد الكريم اسماعيل االهلية للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم عطشان29212221424060009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغفران جميل عبد كشكول29222221424063069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية572.0095.33اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائياخالص جنعان حسن رباط29232721422025006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن سراب عجيمي ثامر29241621413006014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب اياد خضير مكي29251621424044041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيساره طالل جمعه خزعل29261621424048016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الفرات للبناتاحيائيليلى شريف خلف فيصل29272221422002112

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدير خالد داخل جابر29282221422004327

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية المشكاة للبناتاحيائينور عواد عبد عون شوندي29292821422031062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية الشطرة للبناتاحيائيتهاني عبد هللا اجياد اعناد29302221422046028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات داخل خيون غريب29312221422066018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيابراهيم غني رفش ياسر29322621413001002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية570.0095.00اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الهادي حيدر عبد الزهره هادي29332621413004036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا جبار ثامر هادي29342321411033118

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيصالح خالد هاشم رهيط29352421411014040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس حسين جبر عيال29362621411001081

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمجتبى محسن جليل عبد الصمد29371621413071034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن قاسم عبد علي جبر29382421411047059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية567.0094.50ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين سعد دهله سوادي29392621413001015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية االكرمين للبنيناحيائيابراهيم مجيد عبد الكريم لفتة29401621411017002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0094.33اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين رياض جاسم محمد29411621422053030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0094.17اعدادية الناصرية للبناتاحيائيكوثر فالح عزيز يوده29422221422035058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن محمد عبد علي راضي29431621411001027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية البطحاء للبنيناحيائياحمد علي حسين بريج29442221411008007
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية انوار المستقبل االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم عبد الزهره جواد29452521424013099

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0093.50اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرحيل ناجي عوده عبد29462921422023094

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0088.17اعدادية اليمامة للبناتاحيائيايات إسماعيل عبد الكاظم صالح29471621422012008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية568.0094.67ثانوية غرناطة للبناتاحيائياالء سعيد هاشم علي29482821422024006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد صادق رياض وجير خنجر29492821411021043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0091.67اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيرسول ماجد كاطع هارف29501521411011063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0091.50ثانوية غرناطة للبناتاحيائينوره حسين لطيف عاجل29512821422024060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0091.00اعدادية الغراف للبنيناحيائيمصطفى جبار الزم موسى29522221411022089

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب حسين محيسن خلف29532821422023047

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية513.0085.50ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ حميد عوض منخي29542221422041141

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0095.50اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيكوثر احمد كامل حسون29552221422039318

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0095.17ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء يعقوب مري حسن29562221424008117

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0094.00اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه خضير رومي وبري29572221422042222

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0093.67ثانوية الحريري االهلية للبناتاحيائيفرح حسين كامل محمد29582221424022074

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية الوالية للبناتاحيائيجنات خالد عبد الحسن عجيل29592221422066046

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0093.33ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين حسن عبد حسين29602221424045042

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه سالم شاكر علي29612221422061058

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0093.17ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمالك محسن علي نصار29622221424047091

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0093.00اعدادية المروج للبناتاحيائيصفاء جاسم موسى داخل29632221422030049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0092.83االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عالء جاسم مهوس29642221411004277

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0092.67اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى داود حسين علي29652221411062215

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0092.00ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينوره عالء حسين عبد29662221424008227

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0089.83اعدادية البصرتين للبنيناحيائيامجد خلف حسن حمدان29672221411027011

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0087.83ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيتبارك جاسم حمود يعكوب29682221426001101

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0087.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبناتاحيائيريام هاشم صبار عنكوش29692221424020044

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية381.0063.50اعدادية الرضوان للبنينتطبيقييحيى حيدر محبس عبد هللا29701621511043216

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0060.17الخارجيونتطبيقيحسين عبد الكريم حسن علي29711621518001433

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية358.0059.67اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن علي خير هللا كاظم29721621511035027

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعبد هللا هاتف عبد الرؤوف محمد29731621511019097

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد العزيز ناصر لزام جدران29741621511032107

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد قحطان غسان محمد2975162051015087

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية334.0055.67اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي كاظم خير هللا بطيخ2976222051011051
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00ثانوية فاطمة الزهراء االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبد الحسين جاسب رمضان29772221413007014

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية330.0055.00اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عباس جبار قاسم29782221422039209

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن اكرم مصطفى علي29792221411003039

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية316.0052.67اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد ريسان طعيمه مهنا29802221415007243

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0062.50اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء حسين داود سلمان29811621222038023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0061.83ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيساره محمود حنون راضي29821621526001028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية356.0059.33اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر صبار كريم29831621515002213

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية355.0059.17اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد الحميد شهاب29841621511045008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00اعدادية االعالم للبنينادبيعلي سعد عبد الرحمن عبد الرضا29851621211041035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية354.0059.00ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عباس فليح29861621513069006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية353.0058.83اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمحمد عباس يوسف حسن29871621511012084

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية350.0058.33اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيشريف اياد عويز حسن29882221511059037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية349.0058.17اعدادية االريج للبناتادبيهند سالم داود سلمان29891621222062041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0058.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيياسر عمار كاظم مهوس29901621511016139

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية346.0057.67اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي مهدي كاظم جبر29912821511001127

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي عقيل جمعة جبل29921621211043060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا صادق قاسم حميد29931621211006050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية332.0055.33ثانوية النبأ للبناتادبيمريم عمران صالح عمران29941621222040038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين صفاء حسين خطاب29951621211076016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية327.0054.50ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيبلسم باقر عبد الواحد حسن29961621224022002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية321.0053.50اعدادية الفضيلة للبناتادبياديان انور فاخر فريح29971621222038002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية320.0053.33ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيسجى صباح جليل سعيد29981621222073013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزهراء عباس فاضل علي29991621222035033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.0052.50اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيام البنين عبد الزهره ابراهيم طالب30001621222047001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية310.0051.67اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينبأ نذير علي ضمد30011621222009042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية307.0051.17اعدادية سبأ للبناتادبيضحى سعد مهدي فرج30021621222019011

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد مرتضى حميد عبد هللا30031621511002211

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد عبد االمير عبود حمد30041621511020006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية الكحالء للبنينادبيحسين علي حافظ غضيب30052821211006008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية328.0054.67ثانوية الكحالء للبنينادبيمؤمل جبار نعمه حمادي30062821211006028

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية314.0052.33اعدادية المجر الكبير للبناتادبيتبارك حميد كاظم حمادي30072821222012007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية344.0057.33اعدادية الكرمة للبنيناحيائيحسين احمد رزيج محمد30082221411037034
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية341.0056.83اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء عبد الباقي صياد هزيز30092221222045035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0056.50اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء طالب وحيد حاكم30102221222044012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83اعدادية ابي العالء للبنينادبيمرتضى يونس عطشان خضر30112921211027086

تقنيات الفنون التطبيقية/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية335.0055.83ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء صابر سرحان مهودر30121621222101004

95 من 95صفحة 


