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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد692.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعمر سعد عبد العزيز محمود1101841028068

كلية الطب/جامعة بغداد691.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيباقر جعفر علي حمدان2151841012005

كلية الطب/جامعة بغداد689.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل خالد نسيم عليوي3141841007069

كلية الطب/جامعة بغداد688.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيهانئه سمير جواد كاظم4101842115195

كلية الطب/جامعة بغداد686.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهاجر اسماعيل كاظم علوان5101842100110

كلية الطب/جامعة بغداد686.2ثانوية المتميزينميساناحيائيمؤمل ناظم سالم طاهر6281841026027

كلية الطب/جامعة بغداد686.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيحسين علي زيدان خلف7111841045005

كلية الطب/جامعة بغداد686.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم أزهر هادي محمد صالح8141842086170

كلية الطب/جامعة بغداد684.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسلوان طارق نعمه علي9111841025026

كلية الطب/جامعة بغداد682.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا محمد حسن جابر10221841003122

كلية الطب/جامعة بغداد682.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيصبا عبدالعزيز سعيد سلمان11131842070142

كلية الطب/جامعة بغداد681.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد هشام حسين علي12141841007077

كلية الطب/جامعة بغداد681.2ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائياحمد عبد الرضا جبر نعمه13151841012003

كلية الطب/جامعة بغداد679.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد حسام الدين عبدالرزاق دفتر14131841005042

كلية الطب/جامعة بغداد678.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا ناصر ابراهيم عبد الحفيظ15141842220061

كلية الطب/جامعة بغداد678.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمهدي صالح مهدى بدر16231841009115

كلية الطب/جامعة بغداد677.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزة عماد شهاب احمد17131841020024

كلية الطب/جامعة بغداد677.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه حسين عباس شوكه18111842104003

كلية الطب/جامعة بغداد677.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد السالم خليل كريم اسود19111841156032

كلية الطب/جامعة بغداد675.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهادي خالد عبد الرضا جبار20141841050028

كلية الطب/جامعة بغداد675.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك رائد ابراهيم داود21141842103005

كلية الطب/جامعة بغداد674.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيايوب خالد جاسم محمد22271841001046

كلية الطب/جامعة بغداد674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعز الدين حسين عز الدين جواد23251841031403

كلية الطب/جامعة بغداد674.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسين علي رسن صكبان24221841003047

كلية الطب/جامعة بغداد674.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا فاضل علي حسن25111842112033

كلية الطب/جامعة بغداد674.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير محمد حسين محمد علي كاظم26121841025015

كلية الطب/جامعة بغداد674.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيحسنين علي عبدالرزاق عبدالرسول27131841003017

كلية الطب/جامعة بغداد674.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس عامر نصيف جاسم28131842091089

كلية الطب/جامعة بغداد674.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سعد خلف حنون29141842100043

كلية الطب/جامعة بغداد674.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيكرار احمد كاظم حاتم30181841141075

كلية الطب/جامعة بغداد673.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسعاد ثابت نعمان عبد الرزاق31101842100063

كلية الطب/جامعة بغداد673.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد المهيمن احمد جعفر صادق سلمان32101841028056

كلية الطب/جامعة بغداد673.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفاحيائيغيث علي صالح هادي33251841015022

كلية الطب/جامعة بغداد673.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه موفق محمد ذياب34111842103003
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كلية الطب/جامعة بغداد673.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرغد ثامر محمود جمعه35111842103019

كلية الطب/جامعة بغداد673.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حسين كريم سعيد36111842126021

كلية الطب/جامعة بغداد672.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائييسر زهير كامل محمد37141842094200

كلية الطب/جامعة بغداد672.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر احسان حالوي هاشم38111841055007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد687.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد سوادي صالح39131842281034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد672.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى مراد موسى رضا40131841004040

كلية طب الكندي/جامعة بغداد672.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي خالد جاسم محمد41131841258031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد672.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد فارس احمد موسى42111841002002

كلية طب الكندي/جامعة بغداد671.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمآب محسن جبر فرج43261842108091

كلية طب الكندي/جامعة بغداد671.0اعدادية المشرح للبنينميساناحيائيمرتضى علي عبد الحسين عالوي44281841018025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد671.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيناز كاوه جهان شوكت45141842094179

كلية طب الكندي/جامعة بغداد671.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد حسن هادي باقر46131841010006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد671.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيزيد انمار اكرم ابراهيم47121841022034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد670.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزهراء ستار كاظم محمد48261842108049

كلية طب الكندي/جامعة بغداد670.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم معد عبد فاضل49101842110055

كلية طب الكندي/جامعة بغداد670.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام عبد الرحمن خضير احمد50141842117026

كلية طب الكندي/جامعة بغداد670.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائينورهللا ثامر عباس سعد51131841012163

كلية طب الكندي/جامعة بغداد669.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرياحين علي حبيب جابر52131842121042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد669.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمينا محمد مندو حسين53101842078123

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد حازم ابراهيم عيسى54111841037035

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيهبه احمد عبد النبي حسين55161842243063

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد عجمي علي56131841030010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايناس محمد سهيل عبد الرزاق57111842062017

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء سعد جبار عبد السادة58111842071039

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيسجاد باسم محمد حسين59131841037031

كلية طب االسنان/جامعة بغداد671.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهيا مصعب زبير جودي60101842100114

كلية طب االسنان/جامعة بغداد671.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء جواد كاظم علي61151842046043

كلية طب االسنان/جامعة بغداد669.9الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيوسام ثائر عبد الكريم خليل62101841002096

كلية طب االسنان/جامعة بغداد668.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيابراهيم ضياء ابراهيم خليل63211841010001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد667.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحارث مثنى ياسين عبد الوهاب64101841028023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد667.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي رعد نصيف جاسم65131841020058

كلية طب االسنان/جامعة بغداد667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب عبد العباس حسن حمزه66231842087126

كلية طب االسنان/جامعة بغداد666.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد باتع خليفة هالل67101841019120

كلية طب االسنان/جامعة بغداد666.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيعائشه حسين طه عبد68211842143065
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد665.5ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيندهوكاحيائيفاطمة مظفر فتاح محمود69331842061010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد665.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيعبد الرحمن حسن خلف علي70201841209029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد680.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عدنان حامد فجر71141842073097

كلية الصيدلة/جامعة بغداد680.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور ستار جبار دشر72131842118195

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعبدهللا نزار جليل عبد73261841001094

كلية الصيدلة/جامعة بغداد677.4ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيحسين كاظم محمد جواد74111841050006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد677.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين علي حسين محمود75131842070035

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائياحمد سمير علي جاسم76211841002006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد هاني بلكوت داود77221841098047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمالك ظافر متعب حسين78131842070213

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0مشهد- النموذجية ايران  (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيعلي مهدي احمد علي79131841236004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد672.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعباس حيدر علي ميرزا80211841013050

كلية الصيدلة/جامعة بغداد672.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيحسن زياد عبد هللا عمران81211841020016

كلية الصيدلة/جامعة بغداد671.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائينبأ رعد مهدي حميد82111842113088

كلية الصيدلة/جامعة بغداد671.0ثانوية القوارير للبناتديالىاحيائيكوثر غسان هزبر محمد83211842150018

كلية الصيدلة/جامعة بغداد670.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرند عبد السالم اسماعيل خليل84141842086074

كلية الصيدلة/جامعة بغداد670.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبة كاظم سريح سعيد85141842068032

كلية الصيدلة/جامعة بغداد670.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيساره معمر ناظم كمال محمد86231842087147

كلية الصيدلة/جامعة بغداد670.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة أمير حسن محمد87141842078061

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيمصطفى محسن عبد الزهرة عبد الحسين88271851014105

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياروى ياسين حسن نعمة89111852127002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر نهاد شهاب احمد90161851352069

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا هاشم عبد الكريم محمد91101841019084

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيمحمود عبد اللطيف خضير ابراهيم92181851057013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد جعفر محمد عجيل سحاله93221841065039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي ناجي طاهر داود94151851020031

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد قاسم محمد علي95281851151642

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم قاسم هاشم مطلوب96121842087055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين كريم زغير عرنوص97151851001022

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشوق احمد اسماعيل ابراهيم98101842100073

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عالء عبد الزهره صمصام99111842064032

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيشيماء حسين باقر عباس100131852281019

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي عبد الكريم قاسم حسن101251851034014

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان حامد جاسم احميد102101842077011
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كلية العلوم/جامعة بغداد626.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عبد الرزاق محمد علي شكر103141842081011

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ابي ايوب االنصاري للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر غسان هادي كاظم104111841008015

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم نبيل جليل خليل105121842107196

كلية العلوم/جامعة بغداد578.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيزيد كريم حسن سدخان106101841019051

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيجلنار حسين علي عبد الكريم107101842115036

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي سبهان ياسين108131841012123

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيضحى عماد طالب صادق109211842139098

كلية العلوم/جامعة بغداد501.0ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى عباس جبار موله110141851004033

كلية العلوم/جامعة بغداد499.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد حمزة ناجي سلطان111141851173001

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيحسين قاسم حسن خلف112231851027015

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيكرار حسين وحيوح حسين113111851006122

كلية العلوم/جامعة بغداد488.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيخديجه سالم نعمه موزان114141852140012

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد نجم عبيد شليش115141851018108

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر جواد عبد الكاظم موسى116161851038021

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمود شامل محمود حسن117101851203092

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف محمد خليفه مسعود118131851001088

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيياسر نصير غالب شاكر119121851032105

كلية العلوم/جامعة بغداد468.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن سمير سهيل نجم120111851058023

كلية العلوم/جامعة بغداد467.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي نعمه حسين عواد121141851028048

كلية العلوم/جامعة بغداد466.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى محمد هاشم جاسم122121851025081

كلية العلوم/جامعة بغداد466.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيغزوان قبطان غثوان محمود123111851022019

كلية العلوم/جامعة بغداد464.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد حيدر عبد حمزه124121851032031

كلية العلوم/جامعة بغداد462.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه فريد خليل احمد125101852136009

كلية العلوم/جامعة بغداد461.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب رياض كاظم رحمه126101852098011

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيفاطمه الزهراء عامر فاضل عبد الرضا127231852271060

كلية العلوم/جامعة بغداد455.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر طاهر اسمر صالح128151851071074

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور احمد كامل سلمان129141842105036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا منير عبد عوده130131842072037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد567.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى محمد حسن مهدي131121842110047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيسرى سعدي جاسم حسين132121842084024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم طلعت شاكر محمود133101842089028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائياستبرق فؤاد سعودي عباس134101842099001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحفصه عمر محسن عبد الهادي135111842114023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد486.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقينور سعدي احمد سلمان136101852094027
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد482.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىتطبيقينور فهد حمدان مخلف137101852113028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمالك عادل فزع مانع138151852042040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك يحيى نصر هللا حمد139141852107004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية المعراج للبنات للنازحاتاالنباراحيائيرقية سعدون شالل فرحان140191842259003

كلية القانون/جامعة بغداد590.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عبد السادة مجفت داخل141151821003069

كلية القانون/جامعة بغداد576.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسين فرحان عبد النبي142131821017085

كلية القانون/جامعة بغداد570.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيضياء ناصر شريف شغي143141821028068

كلية القانون/جامعة بغداد567.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيزينب عماد طعمه عويد144131822094042

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن عزام علي عبد الرزاق145101821013038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيريام عبد الرزاق احمد سلمان146141822100040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد492.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيحسين عبد هللا شاكر كامل147161821049026

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد488.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى قاسم كاظم محمد148131821003068

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد471.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء نوري علي خضير149111822109049

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد480.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد ابراهيم محمد ابراهيم150121851005002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد531.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا ثائر ضاري عباس151121841031083

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين هاشم حسن فليح152111842065116

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغسق علي نامدار دارا153141852095024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد لؤي فاضل فرج154101851008039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقياسراء علي جبار عبد155101852110003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير محمد جواد محمد سعيد عمران156121851002011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد429.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيضحى ثائر جبار محمد157121852098022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقييوسف نبيل مهدي صالح158151851015079

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيقيصر حسن جاسم محمد159141851201211

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء فؤاد علي خير هللا160111822071056

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيزين العابدين ياسر محمد عليوي161151821009068

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد هاشم جاسم فرج162151821006044

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيايمن خالد حميد فياض163101821027019

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيمروة هاشم سعيد فريح164121822102085

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيميثاق عباس هراطة دهش165211821026047

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي ردام حسن166141821176025

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىادبيايالف رافد مولود هادي167131822283008

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد غالب شناوه فيصل168131821042077

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيامل جريان عبد هللا صالح169141822401014

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارادبيانس خالد نزهان سرحان170191821348101
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كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل هادي كنعان مفتن171131821030066

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيعلي ناصر دالي عبود172131821009082

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيوليد عناد كاظم مهاوش173141821025054

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جاسم صالح خليفه174151822040042

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عبود حمود صالح175111821052113

كلية اللغات/جامعة بغداد428.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبياصاله فاضل مهدي تميم176141822092003

كلية اللغات/جامعة بغداد428.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيايه دريد ناصر حسين177111822112022

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيحنان عباس رشيد دهلوس178141822115016

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمنذر رياض كاظم فالح179131821008171

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا مالك كاظم اسماعيل180141821024127

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيوليد عاشور غليم خلف181131821025048

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي اكبر حيدر عبد الحسين جابر182141821177095

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعمر حيدر عبد حسين183141821037232

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيزينب اركان حسون عبد184131822070024

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر علي عبيد حويجه185111821156021

كلية اللغات/جامعة بغداد556.7االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عرفان نافع ابراهيم186131841010008

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيحسنين رامي حسين عبد187181841006029

كلية اللغات/جامعة بغداد531.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقياشرف خضير عباس احمد188131851022010

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقياحمد محمد ابراهيم عبد الحميد189191851019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار كاظم جبار حسين190141821049064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيامير عامر رزاق ناصر191141821013030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان باسم ارزوقي عبد الرسول192141822135008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف سعد محسن جاسم193141821013063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيدانيه رعد عبد الرحيم حمادي194131822073035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيرسول عبد كريم جاسم195141821045018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد باسم فاضل جار هللا196131821042067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبينور محمد سلمان فيصل197131822086073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبياحمد عبد االمير دواي شرهان198131821012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل عبد الكريم هاشم بدر199141822079040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيرغيد احمد محمد نسرين صالح200131822091048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائياحمد سالم عبد موسى201131841025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه جمال كاظم محسن202111842071032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0مشهد- النموذجية ايران  (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائياحمد سعد جاسم عناد203131841236001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينشوه مهدي بنيه عبد هللا204151852056026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىتطبيقيايالف عماد فؤاد يحيى205101852112003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي صالح مهدي علي206141851036035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد حمزة جاسم غانم207121851032074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنبارتطبيقيبارق زياد طارق زيدان208191851338007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرانيا فراس هادي فليح209141852097012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيايمن عبيد سالم كماش210141851201041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين باسل امين حسن211131851031020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0ثانوية زرباطيه المختلطةواسطتطبيقياحمد عبد الكريم وائل عالوي212261851172002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد علي زاير عبد213151851002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين رشيد محسن مغير214141851025010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء عباس عطوان حميد215151852049022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيجعفر غسان كامل غليم216131851010018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى سالم لفته كاظم217141841208173

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةاحيائيعوام عوف عبد الرحمن غثيث218321841011025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيمروان حبيب محمد سراي219261851014072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0اعدادية العزيزية للبناتواسطتطبيقيميس فاضل مهدي علي220261852110027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد479.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقياحمد كريم حميد درويش221261851044002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمأب عبدالحسن باوي داود222131852093056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك زهير علوان حسون223101852095010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمحمد حسين مجيد عبد224251851122127

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد600.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيايات حيدر خنيصر جبر225141822073008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيبنت الهدى كاظم حلبوص جوده226151822051019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيتميم هشام خزعل عبد227131821004020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةالكرخ الثالثةادبيحسين جبار عبد االمير حلواص228121821170006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعلي عبد الرضا علي عباس229231821051038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد حسن ياسين عبود230111821156070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عادل عبد الحسن وسخ231131822092026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب سرمد مهدي علي232121822118020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيمحمد حسن شهاب احمد233121821172020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عواد حسن جبر234141821028083

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيانتصار جبار سوز علي حسن235141822070008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار اسماعيل حمة مراد شاه مراد236151821017075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيامال ظفير محسن عاشور237141822069004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس عماد الدين جمعه حسين238151822054107
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيايه كاظم جاسم محمد239131822096002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيايات باسم صالح حسن240131822126007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيحوراء علي رحيم عبد الحسن241131822084007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف علي محمد شهاب242111821029048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء حيدر هاشم منشد243121822112025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية االجيال المختلطةاالنبارادبيصالح نوري عبد جاسم244191821311020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد عبد هللا خلف فرحان245151841012045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى عبد الكريم هاشم محمد علي246121841030195

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيحسين محمد عبد الزهره صالح247251851046009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىتطبيقيحسين فوزي عبد علي248211851015012

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد472.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيشذى عالوي فاهم كاظم249241822104025

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبييسرى عالوي فاهم كاظم250241822104052

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى احمد شاكر حمود251121821009209

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيسجاد عبد الرضا مصطفى ميرزا252131821025016

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد424.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيزين العابدين كامل عبد الساده داخل253141821024089

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد421.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيوجدان ناشي صفاري كاظم254141822069067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد578.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيريام وليد جاسم رحيمه255141822110068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيعال علي صباح طالب256141822075151

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى حسن جار هللا عوده257151822044071

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيحنان سعد علي عليوي258111822401012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد570.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عدنان احمد دوشان259141822079005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد568.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيداليا ابراهيم مصلح مهدي260111822095037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيدره ثامر صادق عمر261101822097006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد553.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء كاظم حرفش نهير262151822050042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيغدير ناجي قاسم ادهام263161822208024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب جاسم عبد الحسين كاظم264151822042037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيشجن فالح عبد الحسن حريب265131822118102

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك محسن حسن محيسن266141822093019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيمهى صاحب مطرود جديح267141822090048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيليلى علي ولي زبون268141822115073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه ماهر حميد داود269141822122027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا رياض خليل جاسم270141822115033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد596.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيانمار عبد هللا حسن لفته271151842041008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد577.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول حميد سلمان سعيد272141842090015
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقدس خالد عبد هللا جاسم273111842126040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حبيب عبد الكاظم مظلوم274141842069009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيميس حسن خليل محمد جواد275141852079039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيدنيا حازم جواد كاظم276111852108011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايمان سعدي عبد فرحان277111852074005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفتطبيقيدعاء رياض عباس جاسم278251752122024

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيسكينه شنان عبد هللا جاسم279241822134034

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة عزيز عبد األيمة درباش280141822074092

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة رعد جليل عريبي281141822074090

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعلي مالك علي فلحي282261821026046

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيرسول علي حمزه حسين283261821026023

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيمالك ماهر محمد علي284151822042065

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحمزة حسن مجيد كريم285151821002026

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد خالد محمود محمد286111821033092

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس ابراهيم هيل ملجأ287151821006048

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد باسم هاشم مندول288141821037259

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبة رحيم ادريس كزار289111822109081

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيزهراء بشير سهيم منعثر290131822084011

كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيهديل نجم عبد الزهره حسين291141822144056

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد هادي جبر سلمان292151821009161

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار محمد كاظم هميم293151821018089

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم حميد زاير علي294131821017001

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه مهدي صالح محمد295151822047079

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرحمن سعد عبد الفتاح ابراهيم296141821037182

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عدنان عبد الحميد حسين297141821177041

كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينرمين حسين احمد مهدي298121852117029

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقينور الحسين نزار ساهي خريبط299151851007117

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيبشير وجدي قدوري رزوقي300141821004012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس طالب حسن محمد301141822102064

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير عالء محمد حسن عبد302121841030027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد422.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه علي صابر شالل303141822088053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد421.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين هادي جوار سلمان304141721028046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسجى سعود عبد العزيز كريم305111852133010

كلية األعالم/جامعة بغداد503.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعامر محمد دواي زناد306141821024117
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كلية األعالم/جامعة بغداد494.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل علي خلف كباشي307131821002057

كلية األعالم/جامعة بغداد494.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رشيد حميد نعيمه308141822066015

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيسجاد علي حسين محمد309131821012068

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيعلي الهادي محمد جبار محمد310101821030008

كلية األعالم/جامعة بغداد477.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيمختار فارس سامي حميد311141821025048

كلية األعالم/جامعة بغداد476.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء سمير اسماعيل علي312111822109019

كلية األعالم/جامعة بغداد476.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيمحمد مجيد حميد كروم313121821018052

كلية األعالم/جامعة بغداد473.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر جبار خزعل سوادي314151821018114

كلية األعالم/جامعة بغداد471.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد عيسى صالح محمد315141821024103

كلية األعالم/جامعة بغداد471.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا سعد محمد رؤوف316111821181058

كلية األعالم/جامعة بغداد470.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد كاظم اهيل مشاري317121821005062

كلية األعالم/جامعة بغداد469.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى هيثم كامل حمزه318141821013149

كلية األعالم/جامعة بغداد465.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد مجيد كريم حسن319141821049009

كلية األعالم/جامعة بغداد489.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمجتبى صالح مهدي حسين320121751025074

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى ظافر جواد كاظم321131821026075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمحمد ناوخاص كريم اكبر322131821003059

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب ياس خضير عباس323121822113010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس علي مزعل رخيص324151821001057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقياية صابر عبدالكريم حسن325131852090002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية688.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشهد مسعود هاني محمود326101842100071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية682.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيناجي خالد محمد حسن327141841013066

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.4ثانوية المتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد هللا حسين سلمان328111841010044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرغد رعد حميد ماجد329101842100040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية روناكي للبناتالسليمانيةاحيائيزبيدة ثامر مجيد رشيد330321842032002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي منعم صاحي حسين331111841009022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيانفال عامر بدر نجم332141842094022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيشمس سعد شهاب احمد333121842109075

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيتبارك احمد محمد مسعود334211842090027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء احمد اسماعيل نوري335141842094132

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا شهاب احمد منصور336141841013029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى ثامر عبد االمير حسن337121841001082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيزيد شاكر فزع فرحان338101841026091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتقى تغلب فاهم كامل339231842088054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية670.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيموج موفق يوسف عزيز340221842421051
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية670.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه سعد قزموز عبد الحسين341231842087199

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى علي عبد الوهاب هادي342121841001087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزكاء فوزي ابراهيم احمد343101842078051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيعبد هللا ثائر كاظم محمد344211841012042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيزينب عباس قادر نادر345201842116017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائيكرم يوسف سمو حسين346311841009042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية668.4اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد علي مطشر عمران347221841036167

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية682.2ثانوية المتميزينميساناحيائيعلي رحيم صبري خريبط348281841026020

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية665.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيانس سهيل نجم عبد هللا349101841026046

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية664.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر يحيى دريعم صيهود350141842078072

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية663.8ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعلي ماجد منشد عبد هللا351111841050017

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية663.0الخارجياتكربالءاحيائينور عبد عون صليبي حسين352271842401035

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية663.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد عبد الرزاق لفته353141842067076

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية662.0اسكيشهير- ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا الرصافة االولىاحيائيزينب رشاد يحيى كريم354131842227007

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية662.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمالك فيض هللا عبد الكريم سلمان355201842118144

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية662.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائياسماء راضي محسن جياد356131842104006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.3الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد المهيمن رعد ياسين خضر357101841028058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيطيبة غالب محمود حمزه358231842271211

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيبشرى اياد طارق عبد359211842093013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيمليحه نهاد نافع احمد360101842102045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية670.7الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم عماد فهد سكران361101842100087

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية669.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاتن عمار رزوقي حسن362111842073058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيزبيده سعدي كاظم مجيد363211842141035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيايمان قيس خليل اسماعيل364211842097014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيليا حمزه اكرم رشيد365111842112065

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر باسم عباس عواد366131841030033

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينكركوكاحيائيعمر علي حسن مصطفى367201841002036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمحمد قاسم محمد اسود368211841004115

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمهدي محمد عليوي خطار369221841031146

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياحمد رائد رمزي علي370171841028014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء حاكم خضير عباس371131842071033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمة رافد عبد الرضا حسن372121852087024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةتطبيقيعباس راهي كشاش شدهان373241851008010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية632.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى أحمد علي حسين374131842281044
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا باسل غازي عبد الحسين375141851016055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين حسن كريم ديري376161841075106

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين سمير سهيل نجم377111851058030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية الرشاد للبنيناالنباراحيائيأمير عدنان عنيد رشيد378191841050004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد كريم عاصي شنون379141841208159

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء رحيم جروان موسى380151842053019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى سليم علي نايف381141841019086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عدنان خلف عباس382101841013133

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي قاسم جميل باقر383121841026084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا الرصافة االولىاحيائيعبد هللا طه عبيد حسين384131841224011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء بشير هادي حمودي385131842070051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيبهاء الدين علي قاسم لفتة386141841016020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء علي ابراهيم جبر387141852127017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيذكرى ضياء بدر محمد388141852079014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيحنين محمود عبد خلف389151852050009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي مزهر جالل حميد390131851011023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمعتز جمال صافي كاظم391141841047149

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية456.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد ظافر فرج خدا كريم392141851016007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس كريم عبد هللا محسن393151821009090

كلية القانون/الجامعة المستنصرية552.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيسجى صالح الدين ابراهيم حسوني394101822094017

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيحسين طارق مجيد خلف395131821042017

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيأحمد علي حسين مراد396111821024004

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا ابراهيم خسرو مراد397141721175006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عبد الحسين محمد عبيد398151821074116

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا هاشم كريم حسن399131821042051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى محمد ناصر سعد400151821001136

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0الخارجيونالرصافة االولىادبيذو الفقار سلمان سعيد موحان401131821400065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيرويده ياسر هادي مظلوم402141822135019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسام خالد جميل حسن403111821204045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا متعب هادي شاطي404141841048052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائينرمين وائل حاجم حمد405131842401034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية442.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيضرغام نزار كطيف عباس406141841017061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول رحمان عبيد سايب407141842076008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب اسماعيل علوان ذياب408111842080054
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيميثم علي حسين جارهللا409261841011142

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين مرهد علي حسين410141851201092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن علي مارد فرج411121851025018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيبارق سيف الدين محمود عبد هللا412211851014017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الكوثر للبناتواسطتطبيقيرنا محمد محمود عبود413261752083005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيحوراء كاظم خضير عجالن414151852080003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقياحمد عامر خليف حسين415231851011002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيغدير كامل علي داغر416151852046018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء حميد فرج حميد417151822040045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسن كريم حسين418141822093033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيضحى عامر موسى عاصي419261822091029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيهدى جعفر جاسم يونس420131822118171

كلية التربية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيرانيا مازن عبد الرحيم محمد421131822093027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيساره حميد والي فرحان422131822077037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن علي حسين علي خان423141821177033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيعباس صبيح نعمه غالي424261821016027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية المصطفى للبنينبابلادبيرائد اسماعيل صبري شالل425231821045010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي كريم عليوي حسين426141821008119

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا محمد حسن زاير427131821012086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين الزهراء علي محسن عبد الحسين428151842048124

كلية التربية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيغسق علي محمد محمود429211842104023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيياسمين فيصل مرعي محمد430121842108067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر احمد محمد شالف431151841012057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيعبد هللا رائد كاظم مراد432251841016035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيرائد بدر مطر فرحان433101841011028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر لطيف داوود لفتة434131842105040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى فاضل خلوف اسماعيل435141841018146

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الغفار خضير جرو جسوم436111841203070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية488.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد سامي عبد علي ناصر437141851016049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى علي كحيط كريمط438251851044180

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيعلي ضياء داود سلمان439231851010052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيكاظم عادل عبد الساده فياض440271851003045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية االبرار للبنينواسطتطبيقيمرتضى صالح هليل علي441261851016041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيغيث رزاق جياد كاطع442251851001165
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيعالء حسين علي حسين443111851042024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقييوسف غازي عبد زبن444151851009064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقيمها محمد عبيس سالم445231852093037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيشهد خليل برهان علي446151852046014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيامجد عيدان خليف جاسم447141851011005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية514.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه خليل ابراهيم تقي448141822107049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينه شهاب الزم فنجان449151822040071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جمعه كتكون عبد الكريم450151822047043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد امير خليل اسماعيل451141822107029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا عادل مريوش جعاطة452141822092011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسين بندر اغا453131821003036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر كاظم جابر جاسم454141821024266

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبينور حبيب محمد محمود455101822089033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد صباح جابر عبد456121821034144

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر ناصر عباس حسين457151821003135

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسن ربيع شميل458141821029047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر طه عبد سلمان459141821008035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمهيمن رحيم كاظم عبود460131821008175

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعماد الدين اياد رحيم مفتن461131821031018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبياحمد عدنان باخي كمر462131821012011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد الرحمن جمال عبد جاسم463151821007101

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيشيماء حسين سالم عبد464141822107030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0الخارجيونالرصافة الثالثةادبيمحمد ريسان لعيبي حاتم465151821400055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيمناسك اياد محسن خلف466131822106054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيسيف علي جلوب جويعد467151821009081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيعال عباس عبد الزهره كريم468151822054086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي محسن حسوني مطر469121821034120

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي ستار فتاح زيدان470151821020071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس خضير عباس رسن471151821004036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيايات عزيز وحيد مطشر472151822047006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمجتبى عبد الكريم جاسم عبيد473151821020088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى عامر جبر حافظ474141822073061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىادبيحسين كريم شحيت بهش475131821257036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد كاظم عبد جازع476121821009193
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيساره حسين حميد علي477141822081029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيمحمد محسن جاسم هاشم478131821025038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعالء محمد خلف سلوم479141821013086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيمحمد فالح حسن مهدي480101821060126

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء عبد الحسين نعيس رسن481141822090018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيغزوان ناصر جار هللا بجاي482151821075144

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد غالب كاظم جواد483121841030150

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد بهجت علي حمزة484111821200170

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيامير فاضل عباس جبر485151821013006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء علي حسين بالسم486151822055034

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه علي علوان شاووش487111822065064

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيضحى عامر محمد رشيد488131822106039

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحمزة محمد ابراهيم حسن489141821037119

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي سعيد سلمان عبد هللا490151821007117

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار عبد المنعم نصر محمد علي491151822042067

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار جاسب محسن أمسلم492151821018085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسين حسن فهد493151821003003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيتبارك خليل محمد شهاب494131822101015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيشهد سعد احمد جاسم495121822016015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محسن علي حسين496141822088036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيعائشه صالح عبد هللا نوار497131822104035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيأحمد حسام علي محيميد498231821190002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيانور حامد حمد حسن499101821041011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه محمد ابراهيم محمد500111822070050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيرسول عيسى كاظم حافظ501151821008057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيدعاء صباح حسن مثنى502131822107042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبياسماء حافظ احمد شاكر503121822105012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر اديب ابو سودة عبد504111821033033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيسالي محمد غازي رشيد505141822104021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعثمان فالح خليل احمد506141821015057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد محسن جبار نعمة507151821002037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيعبد العزيز عبد الوهاب احمد جاسم508131821033015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي نعيم رشم درجال509151821018078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس جاسم محمد سلطان510151821002044
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيسنحاريب جمال نواف صليبي511111821150045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار عبد الزهره صدام علي512151821005077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى فالح حسن وادي513121821032123

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد طالب عبد العزيز كيطان514121821005057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيمحمد حسن عواد عبد515101821055039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه فليح عبد العباس علي516141822069023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيشكران عباس شنين بريدي517141822065043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبينور خضر فاضل خلف518111822084111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محسن سباهي بديوي519141821031057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حسن شالل حسين520141821174051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الوهاب علي خلف فندي521111821034036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيعمر اسماعيل فوزي كسار522191821086046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى هادي عبيد لباج523111821034064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبياسيل قاسم محمود ضاحي524141822401010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيعلي سمير محمد شلش525131821014055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيشهد خضير حمود حسين526231822119065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر خالد تركي فرحان527111821201057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر نوري هندر عيال528141821004022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى رزاق عادل حافظ529151822044064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيعلي طالب عبد هللا جبر530221821034019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيعلي هادي فليح حسن531191821040042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيسرمد شعبان سلمان عليوي532231821011049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعماد وليد داوود سعود533141821174039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر محمد خريبط محل534111821025053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد احمد جبار رهيف535141821061058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى سعود علي محمد536111821156084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيجاسم محمد شهاب احمد537111821053044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيسعد فنر علي جوير538111821025022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبياوس حسين علي حسن539131821042010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية النهروان المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيجواد حسين حبوب أمانه540141821206006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء ستار عبد الجبار ياسين541111822217029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبياديان محمد لفته شرباك542141822401004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى هيثم شهاب زاير543151821017108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف حسين شمخي نصيف544111821032079
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيايه شاكر حسين محسن545111822136008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىادبيسجاد خزعل عطوان علي546131821257057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيعذراء حسن هادي محمد547131822106042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء كامل عبد الساده داخل548141842110036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيرضا حكمت علي حسين549181841141037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرواء فالح حسن احمد550141842067020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيمحمد احمد مسير فصل551261841026036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوبة ذو النورين للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف جمال كريم طه552121841020138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى صالح عبدالحسين لعيبي553131842103029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عبد الحسين حنون كاظم554141851004023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيامير صالح صعب نائل555211851009009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمحمد ياسين كاظم ساجت556271851003056

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبينور الزهراء يوسف عكاب علوان557141822100090

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0الخارجيونالرصافة الثالثةادبيحسين  ياسين خضير عبد هللا558151821400027

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيبراء مهند عبد اللطيف احمد559151822044012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيزينب ابراهيم عبد عالوي560131822110015

كلية الطب/جامعة البصرة691.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيهبة احمد شامر كطامي561161842204042

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عوده عبد الحسين بري562161842152213

كلية الطب/جامعة البصرة685.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين علي محمد مهدي563161841075084

كلية الطب/جامعة البصرة679.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى سعدي ناصر حسن564161841085044

كلية الطب/جامعة البصرة679.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محسن كاظم جابر565161842202075

كلية الطب/جامعة البصرة676.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينبا حبيب عاشور عباس566161842152206

كلية الطب/جامعة البصرة676.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيحسين لطيف عبد حاشوش لطيف567161841006011

كلية الطب/جامعة البصرة673.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عمار احمد غالب568161842152170

كلية الطب/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين سعد عبد المهدي محمد569161841075078

كلية الطب/جامعة البصرة672.0ثانوية الفرات األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد يوسف جرمل غانم570161841079002

كلية الطب/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم مجيد حميد نعيم571161842165418

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد وسام حسن عبد العالي572161841075261

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين وسام جمهور خضير573161841108005

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حسين علي عبد الزهرة574161841075285

كلية الطب/جامعة البصرة668.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيافنان تحسين عبد القادر دوحي575161842145009

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء يوسف محمد عبد هللا576161842183042

كلية طب االسنان/جامعة البصرة674.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيشهد مسلم عباس عبد اللطيف577161842216017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة674.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي رضا عدي طعمه فيصل578161841085024
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة672.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد رزاق ناهض579161841060101

كلية طب االسنان/جامعة البصرة672.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيايوب ناظم جاسم محمد580161841084015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة670.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عباس حافظ حنون581161842165175

كلية طب االسنان/جامعة البصرة670.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائينور جمعة مبارك عزيز582161842204040

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب يوسف ثامر عبود583161842165249

كلية طب االسنان/جامعة البصرة668.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهدى فضل عبد هللا فضيح584161842152227

كلية طب االسنان/جامعة البصرة667.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائياحمد كريم طه نعمه585221841028004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة667.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهاجر علي فاضل مرهون586161842165485

كلية طب االسنان/جامعة البصرة667.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي مرتضى فاضل راضي587161841085028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيهشام ماجد هاشم محمد588161841060142

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيأنوار قحطان مجيد غالم589161842152007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك ناصر عبد رحمه590161842332010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي ناظم جاسم عناد591161841075194

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي جاسم رحمه علي592161841084068

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ناصر عبد الحسين علي593161842252020

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيلبنى نزار صالح فيصل594161842383160

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيغفران صافي حمزة مجيد595161842381083

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى رياض عزيز غضبان596161841064007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة كاظم علي خضير597161842202122

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيحوراء حميد عبد الهادي عبد السيد598161842152054

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيسيف الدين مهدي صالح حنوش599161841392004

كلية الصيدلة/جامعة البصرة667.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم احمد مزعل ماهود600161842152185

كلية الصيدلة/جامعة البصرة667.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيعيسى احمد جاسم فجر601161841074021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة665.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء ناطق محمد ياسين602161842228048

كلية الصيدلة/جامعة البصرة665.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب سامي حيالن شويرد603161842152110

كلية الصيدلة/جامعة البصرة664.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفضل عبدالخالق عبدالحسين عبدهللا604161842165389

كلية الصيدلة/جامعة البصرة664.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينوار ه مازن علي كاظم605161842165459

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى فاضل كاظم كامل606161851075147

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيرامي مضر عبد هللا علي607161851064009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.5ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم كريم حاتم عبد الحسين608161842145099

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيرؤيا رياض راضي حسن609161842145035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقياطياف علوان بربوت حسين610161852184008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيبنين علي حسن صالح611291842050032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى حامد قاسم مزعل612161851019154
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية البتول األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى حسين علي عبد هللا613161851095012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيزينب كاظم علي مشحوت614161852230012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى عمران عبد الرضا موسى615241851071052

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةتطبيقيحوراء مسلم زباري خضير616161852235006

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيزين الدين عادل علي عبدال617161841075105

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيزينب حسن عبد الهادي ظاهر618161842257015

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيبنين عماد سليم عباس619161842234016

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء حيدر جواد كاظم620161842202009

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعباس مهند صبيح يوسف621161841075134

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي منصور ارحيم لفته622161841063016

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم حسن محيسن سبهان623161842152186

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمريم عامر كاطع لوتي624161842228096

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيهبه احمد علي محسن625161842265017

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد جاسم محمد سعيد صالح626161841075233

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0ثانوية القمة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمسلم عقيل اسحيق يعقوب627161841141010

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن فرقد حسن خريبط628161841084024

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي سامي غانم629161852169062

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيضفاف عالء محمد رضا عيسى630161852145032

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيالزم سعدون الزم صنكور631161851047114

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين صالح عامر جازع632161851002069

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنينالبصرةتطبيقيرائد سعد عبد نغيمش633161851113013

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد ماجد محمد حسين634161851355021

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمسلم جبار جرو حمد635161851002254

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيالحسن عالء عبد العزيز عبد الرحمن636161851007010

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيحسين جبر زرزور حسين637161851006033

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيام البنين علي حسين هليل638161852174004

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن علي حسن معتوك639161851096006

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقياسعد جاسم شبل حسن640281851002007

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجواد كاظم راشد شندي641161851076007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيحسين خزعل زغير حمود642161851350007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةتطبيقيأوسام ضياء سالم جعفر643161851073001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عباس حسين محيسن644161851015078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة504.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيحيدر وسام ياس خضير645161851006045

كلية القانون/جامعة البصرة521.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيمحمد منذر هادي كنعان646161821013050
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كلية القانون/جامعة البصرة515.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيفاطمة هاشم عبد القادر حمد647161822213032

كلية القانون/جامعة البصرة514.0ثانوية المفاخر للبنينالبصرةادبيحسين مهدي محسن خضير648161821024006

كلية القانون/جامعة البصرة510.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةادبيياسر عادل جوالن صالل649161821414021

كلية القانون/جامعة البصرة506.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيمؤمل مشتاق عبد هللا بدر650161821025020

كلية القانون/جامعة البصرة490.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبياحمد ناجح عبود علي651161821061010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيمعاذ سعد عكموش نجم652161821034056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيمصطفى علي كاظم محمد653161821045031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةادبيحسين لفته سعد جبار654161821135006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيعلي فاضل عبد الكريم جاسم655161821044030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيحمزة عبد الرزاق فرج محسن656161821046027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيالعباس علي فزع عبد هللا657161821018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيعذاري هادي بالسم خفي658161822231038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيعباس نجاح موسى عبد الحسن659161821094015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيمروه مؤيد عبد الجبار خلف660161822217099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0ثانوية البصير االهلية للبنينالبصرةادبيابراهيم رحمان ستار فنجان661161821412001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0ثانوية االلباب االهلية للبناتالبصرةادبيعذراء عبد الرضا عبد الفضل عريبي662161822281003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيحسين كمال ناصر طاهر663161821046026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر محمد خميس خلف664161841358031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين توفيق حوشان خلف665161851110011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمود عوده فالح666161851084079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقياطياف مهدي كاظم ناصر667161852219005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي رعد عبد عبد السيد668161851075089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعمار عبد الكريم جميل عبد الرضا669161851084193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيافنان عمار حميد طالب670161852184009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقياحمد حيدر جاسم محمد671161851043007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الزهره نجدي عجيمي672161851034029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيعلي كريم مجيلي حمود673161851005043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيمريم حسين هاشم حيال674161752168029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر رزاق جعو عداي675161851006134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد الحسين عبد الواحد غضبان676161852169088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية الريان المسائية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد العزيز قيس مسلم عبد هللا677161851374014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة547.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبياسراء غانم جاسب مطشر678161822200003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيمريم نوري عبد النبي حسن679161822243065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0اعدادية االصالح للبنينذي قارادبيعبد الخالق عبد هللا نخش مطير680221821015007
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيعلي حسين جابر جاسم681161821310035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيايات داود عطوان صالح682161822200006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة423.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيعلي رزاق ساري صالح683161821004031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايه حسن باتول جاسم684161842383014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهاجر عدنان فاضل شريجي685161852299025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية النور للبناتالبصرةتطبيقيزينب مدلول عودة حاتم686161852275011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسعد خليفه جبار وادي687161851364108

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقينرجس حسين فالح ماضي688161852383081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار فائز نعيم شنان689161851038083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة485.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل نوزي محاول كعيبر690161842146009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين تايه فاضل جابر691161851364063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيسجاد عبود جويهل مشيجل692221851042035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيوسام مالك حميد حمدان693161751017091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيحسين داخل لطيف هادي694161851301024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل نعمة بدن علي695161851030105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين علي حسين696161851365108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيحيدر جبار عبد خنجر697161851062016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيمريم محسن طابور باشاغا698161822242050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمحمد عبد الخالق عبد الكريم مهدي699251821008162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيزينب حسين عناد خيون700161822210056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيتبارك مهند فاضل محمد701161822253040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيأيمن وصفي عبد الصاحب حسن702161851005002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمناقب عادل عبد النبي علي703161852260023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيسرار عبد هللا محمد محسن704161822245031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة420.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيرغد مشعل عبد هللا جابر705161822231019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة507.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيهدى عادل منصور نور706161852220050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينب عالء شهاب احمد707161852383036

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيامنه صفاء صالح مهدي708161822230006

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةادبيمحمد بدر عبد هللا عبد الوهاب709161821090018

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيمحمد كريم قاسم محسن710161821014064

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيزهراء عالء عبد االمير جاسب711161822233024

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةادبيمصطفى عبد  الحسن عبيد حسين712161821036030

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم اسعد هندي بطي713161842204031

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتالبصرةاحيائيسميرة حسين علي محمد714161842284008
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كلية اآلداب/جامعة البصرة566.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيدانيه عالء محمد تايه715161852165017

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0ثانوية كفر قاسم للبنينالبصرةتطبيقيصفاء عالء مزبان غالب716161851102011

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي جاسم يعقوب شريف717161851074042

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0ثانوية الروضة العباسية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين عبد الكاظم عبد المنعم فالح718161851080013

كلية علوم البحار/جامعة البصرة480.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد العزيز وليد عبد الملك مهاوي719161851074035

كلية علوم البحار/جامعة البصرة474.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيسجاد احمد عاشور سلمان720161851051021

كلية علوم البحار/جامعة البصرة470.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسجى توفيق ابراهيم زباري721161852280033

كلية طب الموصل/جامعة الموصل684.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينور الهدى احمد حميد هزاع722171842289164

كلية طب الموصل/جامعة الموصل682.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيمريم حازم جاسم محمد723171842288252

كلية طب الموصل/جامعة الموصل680.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيلينا وسام محمود عزيز724171842286304

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيدانيا دحام محمد مصطفى725171842232101

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676.5ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى اياد عطا هللا محمد726171841186094

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.3اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيجمانه نشوان ابراهيم مجيد727171842294058

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.0ثانوية اربيل للبنيناربيلاحيائيمحمد نور شعالن عزيز مجيد728311841012034

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائياالء صابر الياس وهب729171842233025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيبالل محمد محمود سليمان730171841028054

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0ثانوية النصر النموذجيه للبنيناربيلاحيائيمحمد عامر محسن محمود731311841024156

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد عدنان ليث زكي امين732171841022167

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيبتول  حسن ذنون خضر733171842249012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0ثانوية النصر النموذجيه للبنيناربيلاحيائيمنير احمد سعران رجا734311841024191

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيبراء امجد محمد خضر735331742040023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0ثانوية نينوى المسائية للبناتدهوكاحيائينور خضر سلو خلو736331842080077

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمة محمد عادل محمود737171842266046

كلية طب الموصل/جامعة الموصل669.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعلي وعد هللا نجم حسين738171841013048

كلية طب الموصل/جامعة الموصل668.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائياوس اياد حكمت محمد علي739171841013018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل676.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينه قصي عبد الكريم احمد740171842233108

كلية طب االسنان/جامعة الموصل676.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائياالء صالح حسين عبيد741171842104002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرؤى احمد علي ابراهيم742171842321086

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.4ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيضحى مخلف صالح سليمان743171842233133

كلية طب االسنان/جامعة الموصل669.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائييونس شهاب احمد هالل744171841018274

كلية طب االسنان/جامعة الموصل669.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره فراس هشام نوري745101842221031

كلية طب االسنان/جامعة الموصل668.6ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينكركوكاحيائيابراهيم زهير علي محمد746201841399003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل668.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيحنين يونس عزيز يونس747171842288084

كلية طب االسنان/جامعة الموصل667.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمينا نبهان عبد الكريم حمدون748171842233172
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل667.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيشهد صفوان عبد هللا طه749171842268095

كلية طب االسنان/جامعة الموصل667.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره علي هادي طه750171842231138

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.9اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمار ميسر يحيى قاسم751171841351113

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.3ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرحمة ياسين ابراهيم خليل752171842357085

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيانسام زياد اسماعيل محمد753171842262012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمود صباح محمود علي754171841017287

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد خطاب محمد سعيد خطاب755171841022155

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشهد معمر سمير سعدون756171842231169

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيعثمان راكان محمود حسون757171841350095

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيحيدر مروان حسام نجم758171841027036

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيوفاء عدنان سعيد محمود759171842298089

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيحنان منذر شكري حسين760171842274057

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيزهراء مهند طلب اسماعيل761171842357112

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيبراء جاسم محمد ابراهيم762171842301033

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيسبأ زياد محمد محمد علي احمد763171842268084

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمود ميسر بشير764171841022192

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيتمارة فارس هاشم عثمان765171842268030

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.4ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيثواب نعمان علي صفو766171842233060

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهاجر زياد ابراهيم قاسم767171842233184

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0ثانوية القوش للبناتدهوكاحيائيمارسي منير حميد بتي768331842044015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا رافع حسن حمودي769171841022101

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائياسراء محمد عبد هللا عزيز770171842304003

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمحمد صبحي جهاد قاسم771201841013061

كلية الصيدلة/جامعة الموصل670.6ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيتبارك شامل محمد شيت حامد772171842318017

كلية الصيدلة/جامعة الموصل670.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييونس حمدي عبدالرحمن حمدي773171841017353

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيعبد هللا خالد عبد الغفور مراد774331851070046

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمود خضير حمد775171851010081

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل612.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىتطبيقيعمار عطيه عزاوي رمضان776171851076010

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل604.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىتطبيقيجمعه احمد محمد حسن777171851076002

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيمحمد شاكر صباح عبد778221851011090

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيدعاء بشار محمد ازهر ابراهيم779171842286121

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل466.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهدى عبد الغني احمد بكر780171842231291

كلية الحقوق/جامعة الموصل428.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبيمحمد نايف عزيز خضر781171821121008

كلية الحقوق/جامعة الموصل423.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيوائل محمد عبد الجبار حميد782171821143199
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كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0ثانوية المنار للبنيندهوكادبيمحمود اسماعيل احمد اسماعيل783331821019012

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0ثانوية المنار للبنيندهوكادبيفارس توفيق خليل محمد784331821019010

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيإبراهيم محمد علي حسين785171821083003

كلية الحقوق/جامعة الموصل461.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييوسف رائد حسين شريف786171851017312

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل434.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيجاجان عمار محمد جاجان عبد القادر787331851070019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0ثانوية بازوايا للبنيننينوىاحيائيعلي طلعت جالل حيدر788171841065020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا الرصافة االولىتطبيقيمصطفى علي محمد يونس صالح789131851242001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل433.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيحسين علي حسن علو790171851121013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبياحمد ظافر بشير احمد791171821017007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتنينوىتطبيقيغفران رياض حامد محمود792171852312004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائينور باسل عبد الجبار ذنون793171842285193

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيدعاء علي عبد حسين794171842316015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيبراء وعد هللا خليل حسين795171842302032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيرحمة محمد حسن عزيز796171852274019

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىادبيعمر خليل طه سليمان797171821203015

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبياحمد معتز معروف صالح798331721001014

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيميسر خالد حمد خلف799201721022070

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0ثانوية تل سروال للبنيننينوىادبيحسن مطلك حسن هالل800171821057009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيسيف سامي فاضل عبد هللا801171821024042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيعبد هللا عبد الوهاب محمد سلطان802171821161057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0اعدادية اشبيلة للبناتنينوىادبيرحمة يحيى حمدي أحمد803171822297037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيعمر محمد ياسين يحيى804171821021069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيفهد عفيت منيس دهام805171821112034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبياية محمد عادل محمد806171822291017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيمنار ناظم رمضان مطر807171822231087

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبياحمد علي حسين صالح808171821009022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيأسماء حسن حسن خلو809171842104001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد عواد شاهر عكيل810171841359014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيمروة عدي احمد سليمان811171842238071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياحمد مرعي حسن علي812171741161020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0ثانوية الفجر االهلية للبنيننينوىتطبيقيامين صالل محمد يونس813171851213002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعمر ياسين حازم عبد814171851011134

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيحسن هيثم ادريس جرجيس815171851143059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيإبراهيم محمود حمادي طه816171851001001
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قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية548.0ثانوية االمراء االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيزيد ثامر محمد ثجيل817131851041022

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية547.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء اسماعيل ابراهيم حسن818131852071013

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية531.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعبد هللا عمر صبحي حسن819211851014055

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلاحيائيجعفر علي عبيس هاشم820231841280006

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيغازي علي غازي حسن821281851002054

قسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية631.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء علي عباس عبد822111842114026

كلية الطب/جامعة الكوفة686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حسين عباس عبد823251842062333

كلية الطب/جامعة الكوفة679.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيوسام عبد هللا علي ياسين824251841045102

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيامير علي حمزه مطرود825241841011011

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين عبد الحسن سلمان826251841044130

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد علي جعفر موسى827251842101094

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد احمد عبد العزيز حسين828251841034032

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهنادي خير هللا عريبي حبيب829251842062732

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامير عبد الزهره شهيد هالل830251841031089

كلية الطب/جامعة الكوفة670.9ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي سامر محمد باقر عبد831251841035060

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي صالح عبد الزهره عبد الحسين832251841031462

كلية الطب/جامعة الكوفة669.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحوراء ياسين خضير جوان833291842153024

كلية الطب/جامعة الكوفة669.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه محمد عبد الزهرة جابر834251842058012

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عقيل غالب جحيل835251842062300

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة671.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا محمد فاضل عبد836251841034023

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة667.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه ابراهيم داخل ظاهر837251842108168

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة666.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب ماهر فنجان طاهر838251842062371

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة666.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد باسم محمد مهاوش839221841053084

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة665.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيصفا عامر حسن عبد840251842084433

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين فالح حسن محمد841251841031312

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة663.7ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيسراء عباس محسن عسكر842251842074047

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه محمد حسين حسن جعفر843251842062552

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر قصي عالوي حمادي844251841031905

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء احمد جبار صدام845251842055032

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيأحمد عبد األمير خضير محمد846251841044002

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايات حسن عبد الحسين حمادي847251842062007

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك حيدر عبد الحسن تومان848251842062118

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة669.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيرقيه صالح جبار محمد علي849251842089023

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة669.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي رضا عباس حسن850251841001177
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة668.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمصطفى عماد محسن جواد851251841035122

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة668.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيرسل صباح كريم احمد852211842100023

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن علي فالح حسن853251841031158

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة668.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار فاضل مدلول جياد854241841207241

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياالء حسن عبد الهادي خضير855251842062054

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة666.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيندى رعد احمد عبد العباس856251842108219

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة666.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائينرجس احمد شناوه اسماعيل857251842122157

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد علي عبد العزيز حسين858251851205012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيعلي عبد االمير كاظم داود859261841155023

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائينبأ شاكر عبد علي شاكر860241842117110

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيحسين علي اكبر قنبر مصطفى861171841178024

كلية العلوم/جامعة الكوفة483.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيكرار علي صبري علي862161851019110

كلية العلوم/جامعة الكوفة474.0ثانوية التفوق االهلية للبنينالديوانيةتطبيقياحمد محمد حنون لعيبي863241851053001

كلية العلوم/جامعة الكوفة471.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيفضل عباس زغير لوتي864161851002193

كلية العلوم/جامعة الكوفة467.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى ليث صباح مشهدي مليجك865251851031169

كلية العلوم/جامعة الكوفة465.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيسجاد مزهر حمزه ليلو866251851007101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة468.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفتطبيقيعلي صادق كاظم وناس867251851122096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة465.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمرتضى محمد علي شيال868251851116096

كلية القانون/جامعة الكوفة445.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيامير احسان هادي محسن869251821024033

كلية القانون/جامعة الكوفة433.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد صباح هادي عطيه870251821024239

كلية القانون/جامعة الكوفة426.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينالنجفادبيعلي جابر طاهر محمد871251821160030

كلية القانون/جامعة الكوفة425.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبياشرف زهير مجيد حميد872251821012029

كلية القانون/جامعة الكوفة500.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيحيدر فالح مهدي حسون873251841030010

كلية التمريض/جامعة الكوفة642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرباب محمد عبد الزهره صاحب874251842100208

كلية التمريض/جامعة الكوفة639.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين حبيب مجيد875251842108087

كلية التمريض/جامعة الكوفة631.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي حسون هاشم876241842120116

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة563.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيدانيا مازن حسن كريم877251842059134

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيزيد علي جواد عبادي878251821115011

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيأحمد عباس أزيارة كاظم879251821024307

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيصادق عباس عبد هللا حسين880251821012140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيكرار عادل عطار صالح881231821032061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيعلي حسين علي طعمه882211821083020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0اعدادية القادسية المختلطةالنجفادبيحسن احمد غافل سلمان883251821111005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة426.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيذو الفقار وجدي حميد عبد هللا884161821028014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة424.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيمحمد رضا نعمة كاظم نعمة885161821028036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة423.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيعلي نجم طارش سلطان886281821013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة427.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفرقان عزيز حميدي محمود887251842059393

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيشبر ياسين موسى جعفر888251851007105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيامير مجيد طالل حربي889251851007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيسجاد حسن محمد علي عبود890231851016011

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء جمال مهدي دحام891251822086069

كلية التربية/جامعة الكوفة532.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيزينب فاضل صايل جراب892241822145018

كلية التربية/جامعة الكوفة527.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبياحمد كامل رزيج كاظم893251821024023

كلية التربية/جامعة الكوفة524.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي كامل تركي حبيب894251851001154

كلية التربية/جامعة الكوفة511.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيثامر سلمان كامل ياسر895251851205030

كلية التربية/جامعة الكوفة485.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيمسلم رسول يونس علي896251851200067

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيحسين عالوي عبد الزهره طراد897231851006021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0اعدادية القادسية المختلطةالنجفادبيسجى علي حسين هادي898251822111022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبيسجى محمد صاحب احمد899251822170055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0ثانوية االسراء للبناتالنجفادبيزهراء عطيوي حمزه هاشم900251822088009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء هيثم يونس هاشم901251842102024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفاحيائيتبارك عايد جبر محسن902251842113001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيحال حسن هادي جاسم903251842122043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيابرار كريم شنشول عبد هللا904251842100027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيميساء مسلم كاظم سعد905251842170297

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0الخارجياتالنجفاحيائيسرى قاسم هالل حمود906251842401028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيزينب عبد الحسين سعيد عبد الرضا907251852066018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفتطبيقيأسماء ثامر سالم نجم908251852084003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0اعدادية القادسية المختلطةالنجفتطبيقيبنين حسن هويدي كتاب909251752111009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية الفاو للبناتبابلتطبيقيزهراء احمد عباس حسين910231852111010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه حيدر حسن احمد911251852059232

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقيعذراء علي ضيول جالي912251852064022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفتطبيقيكوثر كاظم محمد هاني913251852068022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة455.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيوالء مهدي عوده كاظم914251842170371

كلية اآلداب/جامعة الكوفة447.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق مشعل عباس915251841031662

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسن ظاهر حبيب916251851001127

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي عمار باقر سعيد917251841007166

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمصطفى قاسم مطشر معين918291821009121
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة432.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيعبير سالم علي حنون919251842122114

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة473.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيهبه رسول جبار سلطان920241852144017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيحسن هادي كاظم جبر921231851164006

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة459.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيمؤمل عبد العلم علي جويعد922251851016039

كلية الطب/جامعة تكريت675.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعبد الملك محسن مخلف حسن923181841036056

كلية الطب/جامعة تكريت674.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيابراهيم عباس حمدي محمد ماهر924181841003001

كلية الطب/جامعة تكريت671.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيساهر سالم أعبيد خلف925181841057013

كلية الطب/جامعة تكريت669.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد وليد قحطان رجب926181841057029

كلية الطب/جامعة تكريت669.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيهويده محمد فيصل محمود927311842047201

كلية الطب/جامعة تكريت668.4اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعصام فهمي فؤاد احمد928201841001113

كلية طب االسنان/جامعة تكريت676.0ثانوية العلم النافع المسائية للبناتاربيلاحيائيرحمه غالب ياسين بكر929311842080019

كلية طب االسنان/جامعة تكريت668.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمرتضى محمد حسين عويد930181841036094

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيايهاب نافع حماد محمد931181841277007

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمثنى حاوي محمد فاضل932181841003025

كلية طب االسنان/جامعة تكريت666.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيياسمين سمير عبد اللطيف حميد933181842183062

كلية طب االسنان/جامعة تكريت664.0ثانوية نينوى المسائية للبناتدهوكاحيائيريم رياض فيصل حسن934331842080046

كلية طب االسنان/جامعة تكريت664.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر رعد يونس محمد935171841008159

كلية طب االسنان/جامعة تكريت664.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيمهيمن شهاب احمد سرحان936211841263019

كلية الصيدلة/جامعة تكريت680.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيعهد حسن احمد علي937201842127031

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيعائشه خالد محمد عباس938181842242089

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الديناحيائياحمد منذر عبد الرزاق عبد939181841039005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرشا سعد عبد الواحد علوان940181842242049

كلية الصيدلة/جامعة تكريت669.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيسارا نيزام فاضل عبد العزيز941201842341042

كلية الصيدلة/جامعة تكريت669.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعمر عواد علوان عبد هللا942181841036072

كلية الصيدلة/جامعة تكريت668.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعلي عبيد عبد هللا جاسم943181841036066

كلية الصيدلة/جامعة تكريت668.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياحمد اوميد فاضل صالح944201841304011

كلية الصيدلة/جامعة تكريت667.0ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلاحيائيعلي سامي بدوي جبل945311841071023

كلية الصيدلة/جامعة تكريت667.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمود جمال محمود محمد946171841186090

كلية الصيدلة/جامعة تكريت666.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيرماح محمود حسن جاسم947201842102034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينتطبيقيمروان محمد ذياب صالح948181851086022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا حمدان949101851014067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0ثانوية الزوية للبنينصالح الدينتطبيقيعمر علي خلف جاسم950181851017008

كلية العلوم/جامعة تكريت534.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيمالك مزهر مهدي ابراهيم951181842277009

كلية العلوم/جامعة تكريت530.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيبهيه كريم فاضل محمد952181842242027
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كلية العلوم/جامعة تكريت496.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الدينتطبيقييوسف ناهي عبد هللا جاسم953181851160028

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت462.0ثانوية االخاء المختلطةالسليمانيةاحيائيرافد إنصيف جاسم محمد954321841053002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت463.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيزهراء قاسم محمود احمد955181842172032

كلية الحقوق/جامعة تكريت484.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيبراء ارشد يوسف احمد956181841019009

كلية الحقوق/جامعة تكريت437.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيعمر مشتاق عبد العزيز وهيب957181841019025

كلية الحقوق/جامعة تكريت439.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينتطبيقيعلي ميسر يعقوب دودح958181851004036

كلية الحقوق/جامعة تكريت437.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الحكيم عامر صالح محمد959181851016015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت421.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيمحمد فرحان ابراهيم حسون960181821021042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الدينتطبيقيبالل ابراهيم حميد حسين961181851070010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت437.0اعدادية بيجي للبنينصالح الدينتطبيقياحمد خالد محمد ضاحي962181851007002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت436.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيسما عبد الكريم فرمان الطيف963181852230006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0ثانوية التطور المختلطةصالح الدينتطبيقيسيف فاضل احمد عواد964181851299018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0ثانوية المنى للبناتصالح الدينتطبيقيسحر سالم حامد علي965181852256009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت441.0ثانوية الطوز للنازحين للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا اسعد حسن محمد966181841138034

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيبناز رمضان كرم محمود967181842383017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيحسين عبد الرضا محسن علوي968261841169003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية الوطن للبنينصالح الديناحيائيوليد عبد هللا خضر سالم969181841029023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت457.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيعبد الرحمن علي فزع ضايع970181841332054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت455.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيمحمود فالح حسين مطر971191841066122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطاحيائيسجاد علي خضير عباس972261841201080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن عباس علي محمد973181851006030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيكرار ابراهيم شمخي جبر974291851002092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلتطبيقيحسين علي حسين حسن975231851052013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442.0ثانوية التسامح المختلطةبابلتطبيقيعلي مهاوش بدر مطرود976231851192011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الدينتطبيقيعبد اللطيف حسين جميل عبد977181851015014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الدينتطبيقيفيصل عباس حمدان جاسم978181851361032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيرسول ثامر محمد عاصي979211851053015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمصطفى حازم جاسم حمادي980221851091108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيحيدر مشعان محمد مسلط981181851041016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينتطبيقياسماعيل محمد مطلك خلف982181851004012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقياحمد كريم خلف عبد983231851051007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت424.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيحسين صالح خلف ابراهيم984211851009016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت422.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيذي يزن محمد محسن هجرس985191851020026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت421.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقياحمد حميد كوركه ربيع986201851048006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت420.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيعمر عبد الرزاق حسين رضا987201851390043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيمعتصم عبد السالم سلطان عمير988201821085118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقياحمد غانم عديم سياح989181851073006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0اعدادية القيارة للبناتنينوىادبيابتهال عبد الرحمن حمد خلف990171822242001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبيوليد شعبان عاشور احمد991181821042046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الديناحيائيعذراء ياسر حسن سعيد992181842164008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينتطبيقيثامر سعيد ذياب محمود993181851010008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيخلف حمد صالح حسين994181851013010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينتطبيقيايمن احمد ابراهيم خلف995181851004013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0اعدادية المروءه للبنينصالح الدينتطبيقيحسين حسن احمد محمد996181851025006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد مهدي صالح محمد997181851010023

كلية الطب/جامعة القادسية682.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد فالح مهدي رحيم998241841001024

كلية الطب/جامعة القادسية673.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائينور عبد هللا ذياب شعيبث999241842084052

كلية الطب/جامعة القادسية671.7ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيزينب تحسين عليوي عبد1000241842084027

كلية الطب/جامعة القادسية671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد مزعل حميد1001241841001209

كلية الطب/جامعة القادسية671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائينعمه مازن نعمه حسين1002241841001306

كلية الطب/جامعة القادسية671.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيفرقان طالب حنون عبد السادة1003241842119160

كلية الطب/جامعة القادسية670.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء صالح نعمه راضي1004241842120093

كلية الطب/جامعة القادسية670.0ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيحيدر حامد ناجي جاسم1005241841048010

كلية الطب/جامعة القادسية669.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيذو الفقار صابر موزان شعالن1006241841006023

كلية الطب/جامعة القادسية668.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين كاظم حمادي1007241841001178

كلية الطب/جامعة القادسية668.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيذو الفقار هاشم عبد عزيز1008241841037021

كلية الطب/جامعة القادسية668.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه رحيم كطفان شون1009241842119156

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيتبارك اسماعيل عبد الرضا سلمان1010241842088009

كلية طب االسنان/جامعة القادسية672.0الخارجياتالديوانيةاحيائيبلقيس عباس حسين نعمه1011241842401004

كلية طب االسنان/جامعة القادسية667.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائياحمد اسكندر راجي جالب1012241841041003

كلية طب االسنان/جامعة القادسية665.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينور مجيد وادي مطوح1013241842220390

كلية طب االسنان/جامعة القادسية665.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائياستبرق حسن ابراهيم علي1014241842101003

كلية طب االسنان/جامعة القادسية663.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى واثق عبد االله صاحب1015241841003192

كلية طب االسنان/جامعة القادسية662.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل صالح عاتي جاسم1016241841003140

كلية الصيدلة/جامعة القادسية673.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حيدر مجيد ياسر1017241841001251

كلية الصيدلة/جامعة القادسية672.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيانوار سعد كشاش عجيل1018241842220035

كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.0ثانوية الدوحة المختلطةبابلاحيائيعقيل خيري علي كاظم1019231841176007

كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى سعد جواد كاظم1020241841003198
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم كريم سلمان عوده1021241842220273

كلية الصيدلة/جامعة القادسية669.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيثرى عمار محمد صاحب1022241842108026

كلية الصيدلة/جامعة القادسية666.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر ظافر عبدالكاظم جميل1023241842082071

كلية الصيدلة/جامعة القادسية664.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيسارة احمد عبد علي عبد 1024241842092023

كلية الصيدلة/جامعة القادسية663.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيسرى حسام صالح مهدي1025241842120135

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عادل عبد علي عباس1026241851006033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية573.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيروان سعد حالن خلف1027281842070018

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيغفران نجم عبيد علوان1028241842121157

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى سعد نعيم جريود1029241841208024

كلية العلوم/جامعة القادسية491.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي عمران حمود مكلف1030251741009182

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية496.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي ثائر جميل جابر1031241851001055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية460.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيعلي خالد عبد الواحد عبد1032231851017058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية459.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد راجح نعمه شكير1033241851002027

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية484.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيكوثر جاسم طرار وبدان1034241752123030

كلية القانون/جامعة القادسية470.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيهشام سلمان ظاهر محيسن1035241821012063

كلية القانون/جامعة القادسية464.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيتبارك حاكم داخل كاظم1036241822110005

كلية القانون/جامعة القادسية455.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيعباس فاضل عباس عطية1037241821012028

كلية القانون/جامعة القادسية448.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيحيدر هاشم محمد عوده1038241821203051

كلية القانون/جامعة القادسية441.0ثانوية االميرات االهلية للبناتالديوانيةادبيمنار حسين كاظم عبد1039241822125003

كلية التمريض/جامعة القادسية646.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين حامد راضي كاطع1040241841001072

كلية التمريض/جامعة القادسية641.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائيزينب جعفر شنشول محمد1041241842135023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد حسين نجم عبد1042241841204005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية425.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائيزهره كاطع جبر طعمه1043241842157004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةتطبيقياحمد يوسف محسن حسين1044241851063004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد ابراهيم عبد االمير جامل1045241751030020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةتطبيقيرسل فراس جاسم حسين1046241852120017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية441.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيعاليه معين هادي ياسر1047241852220074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية437.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حمزه كاظم حسين1048241851045012

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيحوراء جبار محمد عباس1049241822115019

كلية التربية/جامعة القادسية548.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيسرى علي عبد الحمزة خميس1050241822093020

كلية التربية/جامعة القادسية537.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيبنين حيدر هادي عبد العالي1051241822108003

كلية التربية/جامعة القادسية463.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيانفال حمزه موسى مباشر1052231822090005

كلية التربية/جامعة القادسية458.0للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةادبيعلى هللا نجم عبد علوان1053241821060021

كلية التربية/جامعة القادسية532.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائينور حيدر ضايع عباس1054291842056081
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كلية التربية للبنات/جامعة القادسية425.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةادبينادية وداي عيدان ابوشخيرة1055241822100045

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيمحمد ناظم جودة حمدان1056291821110067

كلية االثار/جامعة القادسية432.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيوديان حمزه تركي ياسر1057241842121220

كلية الطب/جامعة االنبار679.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيياسمين أحمد عسكر مخلف1058191842187039

كلية الطب/جامعة االنبار677.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيقسمه عامر عبد هللا صالح1059191842370113

كلية الطب/جامعة االنبار674.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيبالل محمد كمال الدين احمد محمد1060191841007044

كلية الطب/جامعة االنبار673.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيياسر موفق ابراهيم عباس1061191841067088

كلية الطب/جامعة االنبار671.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن يونس اسماعيل عبد الرحمن1062121841022052

كلية الطب/جامعة االنبار668.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيساره عبد الحميد عوده جاسم1063191842243036

كلية طب االسنان/جامعة االنبار664.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح محمد زيدان1064171841055020

كلية طب االسنان/جامعة االنبار663.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيهاله ليث طه ياسين1065191842153090

كلية الصيدلة/جامعة االنبار679.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيصفا مجيد عبد الرحمن حمد1066191842198045

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتالسليمانيةاحيائياستبرق اسماعيل خليل سعيد1067321842029003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار675.0اعدادية الحريري للبناتاالنباراحيائيهبه هللا مهند كامل اسماعيل1068191842193078

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0ثانوية االمل للبناتاالنباراحيائيابتسام سعدون سامي محمد1069191842195001

كلية الصيدلة/جامعة االنبار669.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيسميه شهاب احمد هويدي1070191842196051

كلية الصيدلة/جامعة االنبار666.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيايمن صباح احمد علي1071171841015041

كلية الصيدلة/جامعة االنبار665.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد وعد صالح حمد1072171841022175

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعماد علي محمد حبيب1073111841203089

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيهشام اياد احمد خميس1074211841012094

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيايه عبدالرزاق صالح اسماعيل1075191842160012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار664.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيخليل إبراهيم خليل إبراهيم1076171841026085

كلية الصيدلة/جامعة االنبار663.2اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائييحيى مزاحم محمد مصطفى1077171841023314

كلية الصيدلة/جامعة االنبار663.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيبراء عدنان عالوي صالح1078191842369101

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار523.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقياحمد عارف نجم كروت1079191851058003

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيياقوت رياض عواد نجرس1080101842092016

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيزمرد رياض عواد نجرس1081101842092006

كلية العلوم/جامعة االنبار522.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيعمار عراك سويد عبدهللا1082191841046031

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنبارتطبيقيمهند كامل جميل محمد1083191851303005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار475.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا فايز عياده شهاب1084191851070034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيعبد هللا وسام احمد عبد الغفور1085191821020021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار446.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيمحمود خيري مخلف سليمان1086191821019045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار446.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيجيهان محمد صكر هادي1087191842370020

كلية الزراعة/جامعة االنبار423.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيرغد طارق مشرف مخلف1088191842370037
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيعبد هللا ليث احمد جمعه1089191821021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار495.0ثانوية الرافدين للبناتاالنباراحيائيرواء شهاب احمد سرهيد1090191842234013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار440.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيداليا مثنى عطاهلل دحام1091191842160021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيفاطمه حسين محمد عبد هللا1092191842183037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار430.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيمحمد منذر عبد الفتاح عبد الوهاب1093191841095054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيبشرى محمد خلف مهيدي1094191842157014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار439.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيليث غازي دلي عبد1095191851019051

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار426.0ثانوية دياكوي للبنيناربيلادبيعياذ فضيل سليمان طرفة1096311821008026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيزينب عمر عبد جديع1097191842159041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنباراحيائيعثمان احمد عبود حسين1098191841337080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيسمر محمود كوكز فاضل1099191842137037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةاحيائيغفران معاذ مطلوب عسكر1100321842030027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار451.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنباراحيائييوسف يونس محمد مخلف1101191841337149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار451.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنباراحيائيعثمان عمار علي ماجد1102191841274016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيمالك جمال عبد ثميل1103191851026046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0اعدادية الراية المسائيةاالنبارتطبيقيمحمد طالب محمد شرموط1104191851341058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيطه ياسين محمود احمد1105191851056008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار434.0ثانوية االيمان المختلطةذي قارتطبيقيذو الفقار علي كاظم مشرف1106221751214007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار430.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيصفاء سبتي عبد القهار عدوان1107191852159014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيصدام جمال احمد خلف1108191851007019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار424.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد غريب راضي سويدان1109251851007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0اعدادية المستنصرية للبنيناالنبارادبيعواد وليد علي شعالن1110191821042017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462.0ثانوية حمرين للبنيناربيلادبيفيصل محمد امين مهاوش شرقي1111311821011017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار437.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارادبيعامر عويد فتنة عبيد1112191821052018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار433.0اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبيمصطفى محمود داود سليم1113191821345113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار425.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيفاطمه ماضي عماش علي1114191822194043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيعائشة اسعد عصام شهاب1115191842298008

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيابابيل ناظم ياسين فرحان1116191822315001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيقدس علي عصفور حمد1117191822241030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتاالنبارادبيايمان حميد محمد شرموط1118191822239002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0ثانوية االنتفاضة للبناتاالنبارادبيانوار مجيد جاسم محمد1119191822240003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبينسرين مشتاق طالب هاشم1120191822156030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0ثانوية الحرية للبناتاالنبارادبيزينب اسماعيل خليل اسماعيل1121191822192007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0ثانوية الظاهر للبناتاالنباراحيائيشروق يوسف مشرف عذاب1122191842305006
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيعائشة عباس خضير فاضل1123191842189114

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيرفل ناصر طه جاسم1124191842139045

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيرغد عبد الرحمن شاكر محمود1125191842191038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيبتول محمد محمود محمد1126191842156015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائيسجى كريم احمد شالل1127191842150023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنبارتطبيقيساره مهدي صالح عبد1128191852137003

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0ثانوية العدالة المختلطةاالنباراحيائيعلي جبار مهدي عباس1129191841302003

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0خارجياتاالنباراحيائيرويده احمد عبدهللا فاضل1130191842401013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقياسراء محمد عبيد احمد1131191852178001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد سعود شويش احمد1132191851021025

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار425.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيشهد مأمون عبد الجليل عبد هللا1133191752199026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيطيبه عبد الجبار خلف حردان1134191852199024

كلية الطب/الجامعة العراقية682.0ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيلينا محمد كاظم علي1135131842108054

كلية الطب/الجامعة العراقية679.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد جعفر عبد الواحد بدن1136151841012043

كلية الطب/الجامعة العراقية679.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائياسماء علي احمد حسين1137211842139012

كلية الطب/الجامعة العراقية678.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جعفر عبد الواحد بدن1138151842046051

كلية الطب/الجامعة العراقية670.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه عبد الكريم حسن شبيب1139151842054054

كلية الطب/الجامعة العراقية670.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيايناس رعد عيسى ابراهيم1140211842093011

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية678.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمصعب سالم بالل احمد1141201841022088

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية676.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيديار عامر عبد هللا سليمان1142171841039013

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية671.7ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيابراهيم مصطفى محمد حسن1143211841020002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية568.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيسجود رياض حميد كاظم1144141822191038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد سعيد حمود موزان1145141821050025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية540.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي جمعه جبر1146151822051057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية539.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيعبد الرحمن ابراهيم عبد محمد1147131821171016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية536.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد بشار هاشم خرير1148151841013047

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبييوسف عدنان ابراهيم غزال1149121821036030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية442.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد عالوي سوادي عبد علي1150151821013005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية441.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى علي غافل جبر1151151821013080

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية440.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيحمزة مثنى حمزة عبد الحسن1152101821015016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية505.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيايهاب احمد ابراهيم ظاهر1153111821156013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبيهيا رحيم محمد عزيز1154111822065085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيالحسن ستار جبار شهاب1155131821030012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيوسناء فاضل نعمه سعد1156101822097027
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية477.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي ناهض اسماعيل ابراهيم1157121821025073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0ثانوية عمار بن ياسر للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا قحطان ما شاء هللا احمد1158101821052016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي حسين حنش1159141821019026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية431.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجيهان محمد عباس حسين1160141842078020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية457.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيبكر عمار عبد الغني عواد1161101851013024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية441.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىتطبيقينبأ جواد جاسم حمادي1162101852090027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية436.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيآيه محمد حسين عبد الكاظم عباس1163121852089003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعاليه هادي علي جاسم1164121842080022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيحنين حيدر طعيمه ياسين1165221852190023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيشهد سلمان شياع علوان1166101822129015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية447.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيزينب عبد هللا عبد الكريم جوي1167131822099032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهدير رعد مطشر عباس1168111852103031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية479.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيظاهر جواد سلمان نجيب1169101821021008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية459.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيعلي ابراهيم خالد مرعي1170131821001059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين فارس سعد صالح1171121821006011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيسيف نوفل يونس جعفر1172131821023035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيحسن فاضل حسن ثامر1173131821002017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية422.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيجعفر عباس حبيب حسين1174131821002013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية420.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا خالد رحيم كاظم1175111821157015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيعبيدة عدنان احمد ايوب1176131841008035

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد عصام منير حميد1177121821028019

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية459.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيافنان محمد جاسم حمادي1178141822075014

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية459.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد علي صخي نجم1179111821033009

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية457.0ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىادبيعلي احمد شاكر حميد1180101821012008

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية449.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىادبيالحسنين كريم جاسم مريسن1181131821257009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0ثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيايمن خلف حسن منصور1182101841041014

كلية األعالم/الجامعة العراقية449.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عبد الحسين كريم حسين1183111821009053

كلية األعالم/الجامعة العراقية447.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد خضر عباس حمود1184141821005077

كلية األعالم/الجامعة العراقية443.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيماهر علي حسين حسن1185111821052091

كلية األعالم/الجامعة العراقية443.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيميسم احمد محمد مرهج1186111822105060

كلية األعالم/الجامعة العراقية435.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس غالي حسين ابراهيم1187141821208119

كلية األعالم/الجامعة العراقية434.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحسين محمود حسين سعود1188101821205089

كلية األعالم/الجامعة العراقية430.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد الباقر عاصف سعد عبدالرضا1189121821044071

كلية األعالم/الجامعة العراقية428.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي طالب خلف حسين1190111821007057
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كلية األعالم/الجامعة العراقية425.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيزيد بسام خيري عبد1191101821013032

كلية األعالم/الجامعة العراقية421.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعمر مصطفى حمد ابراهيم1192121821044062

كلية الطب/جامعة بابل685.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمحمد باقر والء جاسم حميد1193231841017138

كلية الطب/جامعة بابل679.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيفاطمة حازم حسين كاظم1194231842120118

كلية الطب/جامعة بابل675.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيذوالفقار موسى شناوه موسى1195271841014055

كلية الطب/جامعة بابل675.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد حسين سليم عبد الرضا1196231841005139

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيحسن محمد جبر وداعه1197231841060022

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيربا علي سامي راجي1198141842086061

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمنتظر ثامر كاظم خليف1199231841017173

كلية الطب/جامعة بابل672.1ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيهاشم فايز حسين جنام1200231841047111

كلية الطب/جامعة بابل672.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيعذراء محمد اسماعيل ابراهيم1201231842142136

كلية الطب/جامعة بابل672.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيشهد عمار خضير حسين1202231842082028

كلية الطب/جامعة بابل672.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائينبأ لطيف سالم لفته1203231842127057

كلية الطب/جامعة بابل670.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيايات حسين حنتوش رشيد1204271842089003

كلية الطب/جامعة بابل670.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسين سلمان فاضل كاظم1205231841006035

كلية الطب/جامعة بابل669.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيحسين ماجد حسين بليبش1206231841044015

كلية الطب/جامعة بابل669.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب علي خالد عبد هللا1207231842142104

كلية الطب/جامعة بابل669.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيغدير حيدر عباس سعيد1208231842088225

كلية الطب/جامعة بابل668.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهال سعد صاحب ناصر1209271842058288

كلية الطب/جامعة بابل668.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائياًيات مضر فخري توفيق1210231842087027

كلية الطب/جامعة بابل668.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيوفاء مسلم عبد الكريم حسون1211231842140044

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيايات خيري خشان هاشم1212231842153008

كلية طب االسنان/جامعة بابل678.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسجاد كاظم عبيس حسن1213231841005076

كلية طب االسنان/جامعة بابل670.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم حسن عبدهللا1214231841014084

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيليث حمدي حفظي حمدي1215231841047079

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينور علي هادي حميدي1216231842089117

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء قاسم رزاق حمود1217271842058140

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي حكيم محمد باقر عبد الحكيم1218231841002117

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد رحيم محمد حمادي1219231841020015

كلية الصيدلة/جامعة بابل671.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيغدير صفاء ناجي محسن1220231842141022

كلية الصيدلة/جامعة بابل668.0ثانوية الشموس للبناتبابلاحيائيحوراء مشتاق طالب حسين1221231842101011

كلية الصيدلة/جامعة بابل667.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين احمد عيس عبيس1222231841020063

كلية الصيدلة/جامعة بابل666.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيكرار حافظ ناصر حمادي1223231841173078

كلية الصيدلة/جامعة بابل666.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه موجد حميد ضايف1224231842109173
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كلية الصيدلة/جامعة بابل665.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيكوثر ستار حنتوش ابو سوده1225231842087220

كلية الصيدلة/جامعة بابل665.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزهراء ابراهيم صبري ناصر1226231842086028

كلية الصيدلة/جامعة بابل664.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيهبه احمد نايف محمد1227231842142196

كلية الصيدلة/جامعة بابل664.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيهمام احمد جاسم حسين1228211841004138

كلية الصيدلة/جامعة بابل664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيناصر الدين عبدالرسول ناصر عبود1229251841031890

كلية الصيدلة/جامعة بابل663.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائينور نعمه بدر عبيد1230231842093099

كلية الصيدلة/جامعة بابل663.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيعرباء عزيز محمد عبد1231101842097038

كلية الصيدلة/جامعة بابل662.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم محمد حسن1232171841022009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل580.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيضي عامر كريم كهار1233231852109045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينالمثنىتطبيقيمقتدى حسن دعبول جوان1234291851029010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0ثانوية المدائن للبناتكربالءتطبيقياسراء مظفر عبد الوهاب كامل1235271852089006

كلية العلوم/جامعة بابل529.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيسامي فارس سامي عبد علي1236231841041009

كلية العلوم/جامعة بابل526.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرشا حيدر ابراهيم كركوش1237231842088093

كلية العلوم/جامعة بابل490.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقيهيام عبد الحسين علوان عبادي1238231852077047

كلية العلوم/جامعة بابل475.0اعدادية المؤمل للبنينبابلتطبيقيصالح الدين محمد حمزه عسل1239231851060022

كلية العلوم/جامعة بابل466.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيزهره عبيد فاضل عبود1240271852080035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيغدير رسول محسن ناصر1241231842109146

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0ثانوية الجنائن للبناتبابلتطبيقيحوراء عدنان عبيد هادي1242231852102003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0ثانوية المدائن للبناتكربالءتطبيقيعال محمد جاسم محسن1243271852089037

كلية القانون/جامعة بابل491.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيمحمد جبار كاظم عبيد1244231821003079

كلية القانون/جامعة بابل454.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيعلي ميثم حسن عبد هللا1245231821014072

كلية التمريض/جامعة بابل652.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيمعتصم قحطان عبادي كرين1246271841021056

كلية التمريض/جامعة بابل635.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمها علي شعير فرحان1247231842271273

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0ثانوية الشموس للبناتبابلادبيفاطمه صبار كاظم جريد1248231822101027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل433.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيسحر كفاح طالب محمد1249231822112019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0اعدادية حطين للبنينبابلاحيائيكرار علي عبد كاظم1250231841023020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيعلي حسين ياسر زويد1251261841169011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل500.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيقصي ابراهيم شالش عباس1252251851016037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل588.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيسوسن حسين حمزه كاظم1253231822087034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل576.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيغدير عامر يوسف عبد الكريم1254231822087038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل573.0ثانوية البشائر للبنينبابلادبيسالم حميد جاسم محمد1255231821028025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيزهراء سويد فيصل عباس1256231822087021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل484.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيطيبه عبد الرضا علوان كاظم1257231822081026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0اعدادية المؤمل للبنينبابلادبييعقوب مزهر هميم كعيني1258231821060040
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل479.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيعبد هللا علي عبيس كاظم1259231821183049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل565.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيورود قحطان محمد حمادي1260231842144065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل569.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيطيبة تحرير فخري خضير1261231852087042

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيسجاد سعد عباس حنتوش1262231821030023

كلية اآلداب/جامعة بابل435.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيطيبه صالح حسن عبد علي1263231852092065

كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبياسالم شاكر هادي حسن1264231821032009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيفرح نجم عبد الواحد كاظم1265231822198002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعقيل صالح دخيل محمد1266231821051032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيميسم يوسف هادي عبد الكريم1267271822102136

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0ثانوية المناقب المختلطةبابلادبيحسام فوزي نعمه عبد علي1268231821203002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيوائل صالح عبد االمير محيسن1269231821183088

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيهناء هادي محمد سماوي1270231822093103

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيكرار حيدر مراد عويد1271231821178040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيدنيا حسن كحار عناد1272231822098024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبيامير ناجح عبد جاسم1273231821250011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزينب علوان حميد حسين1274231822109025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيابراهيم خضير عبيد طهماز1275231821010007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيياسر محمد حسين عبد1276231821044116

كلية التربية األساسية/جامعة بابل420.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيمحمد سامي علي ابراهيم1277231821012067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل483.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيعلي احسان شاكر طاهر1278231841067050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسن ناصر حسين محمد1279231841017026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياكرم سميع جواد كاظم1280231841002022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيرنين عدنان كاظم جابر1281231842078029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0ثانوية الجزائر للبنينبابلتطبيقيحسين محمد ياسين عزاوي1282231851043012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيوسام محمد جاسم محمد1283231851183068

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ثانوية الباقر للبنينبابلتطبيقيعبدهللا بسام عبدالعالي ذياب1284231851046020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيتبارك بشار محسن علي1285261852097010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل446.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد هادي عبد الحسين احمد1286231851251041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيمصطفى محمد كاظم دنان1287231851183064

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيسجاد حامد مطر عبيد1288231821255036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل436.0اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقينماء محمد خضير غافل1289231852093039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل426.0اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقيسماء محمد خضير غافل1290231852093027

كلية الطب/جامعة النهرين688.3ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيهديل محمد ابراهيم علي1291211842143101

كلية الطب/جامعة النهرين686.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيسارة حبيب كاظم كليل1292221842135083
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كلية الطب/جامعة النهرين681.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيمختار جاسم طاهر عبد هللا1293221841028071

كلية الطب/جامعة النهرين674.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائياثمار عبد االمير كاظم محمد1294261842104003

كلية الطب/جامعة النهرين674.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفدك سمير علي لطيف1295131842121102

كلية الطب/جامعة النهرين672.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيياسمين محمد رجب حمود1296181842246040

كلية الطب/جامعة النهرين672.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي سالم فاضل علي1297121841026075

كلية الطب/جامعة النهرين671.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى عالء عبد هللا رشيد1298121841030164

كلية الطب/جامعة النهرين670.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء محمد فاضل سعد1299101842076025

كلية الطب/جامعة النهرين670.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد علي كاظم مهلهل1300151841071100

كلية الطب/جامعة النهرين670.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد صبيح علي حذيه1301221841365042

كلية الطب/جامعة النهرين668.3ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيعال علي يحيى احمد1302121842109082

كلية الطب/جامعة النهرين668.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيعال علي حسين حسن1303131842121098

كلية الطب/جامعة النهرين668.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائياديان خالد موسى عذافه1304131842126001

كلية الطب/جامعة النهرين668.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيعبدالباقي خلف هللا محمد نزال1305261841014040

كلية الصيدلة/جامعة النهرين670.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائياالء بشير حسن عبد هللا1306261842104008

كلية الصيدلة/جامعة النهرين669.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينديالىاحيائيمحمد حسين هادي شهاب1307211841276013

كلية الصيدلة/جامعة النهرين668.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم احمد صباح جواد1308141842078077

كلية الصيدلة/جامعة النهرين667.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيضحى علي حسيب سلمان1309211842064018

كلية الصيدلة/جامعة النهرين666.3ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعلي حمزة حسين طه1310211841020048

كلية الصيدلة/جامعة النهرين666.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسبط الحسين مصطفى صدام رحمه1311141841017050

كلية الصيدلة/جامعة النهرين666.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيغاده محمد عبدالحسين رشيد1312131842080026

كلية الصيدلة/جامعة النهرين665.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام فراس منير عبود1313111842102011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين ستار جبار راضي1314281751006034

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد قيس صاحب داود1315121841001076

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين581.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيروان عبدالواحد اسوادي ازناد1316131852092018

كلية العلوم/جامعة النهرين578.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عدنان خضير عباس1317131841003027

كلية العلوم/جامعة النهرين488.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيحسن مكي حسن عبد الحسين1318271851153014

كلية العلوم/جامعة النهرين465.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيبشير عدنان خضير عباس1319141851007004

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين628.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك يحيى بهلول جابر1320121842094043

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين563.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين علي جاسم محسن1321131851030023

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين535.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيصابرين عالء نوري نجم1322131852117049

كلية الحقوق/جامعة النهرين576.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيصفا حيدر طارق حمزه1323101822079016

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين576.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عشتار محمد حسين1324111822077002

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين568.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيحسين هادي عبد الحسين سحاب1325261821173012

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين552.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة حيدر عباس عبود1326131822089008
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين497.0ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى احمد مصطفى احمد1327101851046011

كلية الطب/جامعة ديالى681.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمحمد مؤيد ذياب احمد1328211841014094

كلية الطب/جامعة ديالى680.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيرفل محمود كاظم حميد1329211842135035

كلية الطب/جامعة ديالى678.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفرقان زيد عبد المنير عبد العزيز1330211842139121

كلية الطب/جامعة ديالى676.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائينور صباح صالح عباس1331211842097107

كلية الطب/جامعة ديالى673.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيحيدر هاشم عويد علوان1332211841018012

كلية الطب/جامعة ديالى673.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيحيدر مقداد طه نجم1333211841062013

كلية الطب/جامعة ديالى672.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيدعاء اسماعيل ابراهيم خليل1334211842110024

كلية الطب/جامعة ديالى672.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزمرد عبد الجليل ذياب حمد1335211842098041

كلية الطب/جامعة ديالى671.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعمر علي منذر عبد الكريم1336211841013074

كلية الطب/جامعة ديالى671.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيحسين سلمان جمعه محمد1337211841007012

كلية الطب/جامعة ديالى671.0ثانوية ايمن األهلية للبنينديالىاحيائيمحمد عامر سلمان يعكوب1338211841066013

كلية الطب/جامعة ديالى670.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعبد هللا فرمان عبد هللا جاسم1339211841013059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى555.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىتطبيقيمحمد حسين علي خلف1340211851028009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى543.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيحسين صالح امين حيدر1341211851014022

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيمريم قحطان عدنان رحيم1342211842177037

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر علي محسن راضي1343141841026076

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0ثانوية الريحانة للبناتديالىتطبيقيسحر حسين هليل خلف1344211852172008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى514.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيسجى محمد شكر محمود1345211822098023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى511.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيرسول رياض غضيب نصر هللا1346211821220006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيسرى ظاهر عزاوي نجم1347211822105016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيحيدر جاسم ابراهيم حسين1348211821077056

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى473.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره قحطان عمران حسين1349141842067034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيسجى نزار علي حسين1350211852139022

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى435.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيزينب نايف حسن محسن1351211822093017

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى428.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبياركان اسماعيل ابراهيم سليمان1352211821043005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى421.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيمحمد ضاهد ابراهيم عطيه1353211821001087

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى437.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيقاسم عباس دوشان محمد1354211851083017

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى435.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيمحمد مصحب صالح علو1355211851039024

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى426.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيمهدي صدام حسين حسن1356211851083022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى482.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيآيه عمار خلف جواد1357211842140032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى476.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيفاطمه قيس حسين محمد1358211842107047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى491.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيشهد علي حسين فهد1359211852094028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى481.0ثانوية الهداية المختلطةديالىتطبيقيرانيه وسام نهاد كاظم1360211852262001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى447.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيحمزه جاسب عبد الحسين صفوك1361221851382022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيآيات محمد عبد الوهاب جميل1362211822117002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيريم ثائر عبد علي1363211822098016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيمجتبى يحيى عز الدين حميد1364211821031020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبياقهار صالح عبد هللا محمود1365211822133002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبينزار حسين شهاب حمد1366211821037038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0ثانوية سومر للبنينديالىادبيعبد هللا يحيى محمد عبد1367211821072006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى472.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيزينب يوسف غني حسين1368211822159018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيايسر صالح حبيب فهد1369211821261007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيماريا بشير طه علوان1370181822237022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينديالىادبيعبد الكريم ياس خضير عباس1371211821275023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0ثانوية الحسن بن علي للبنينديالىادبياحمد جعفر صادق مجيد1372211821006002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيرسل عماد محمد علي1373211822136010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيصفا جميل جسام حمود1374211822094037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيقاسم محمد عواد جاسم1375141821029064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيصبا ناظم جسام حمادي1376211822237011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيعبير قحطان حميد كاظم1377211822226035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد الرزاق محمد برهم فرحان1378181821342017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0ثانوية القلعه للبنينديالىادبيمصطفى حسن ابراهيم عنيز1379211821040039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيإبراهيم موفق إبراهيم علي1380211821077002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيشهد زياد جياد حسن1381211822153026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيشهد محمد ابراهيم حسن1382211822110042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائياكثم حافظ نجم عبد هللا1383211841043004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0ثانوية الحاتمية المختلطةصالح الدينتطبيقيمصطفى ضياء حسين كاظم1384181851301025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيسجاد طلعت فاضل صالح1385211851026013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىتطبيقيسجى اركان ناجي ساهي1386211852121020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيعلي اركان ناجي ساهي1387211851005048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىتطبيقيرغد ثائر ثامر امين1388211852121015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيحسين فرحان جهاد شطب1389211851011010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقييوسف عبداالمير بدر سبع1390211851005088

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىتطبيقيشعيب هادي عبيد عباس1391211851017013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىادبيايالف خالد سلمان جواد1392211822174001

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد بهجت احمد حسين1393271841005228

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي محمد جاسم محمد1394271841014112
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كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائياسراء عادل صيهود اسماعيل1395271842063003

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعقيل قيصر عبد السجاد محمد حسين1396271841014090

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد حسين حمزه كاظم1397271841005010

كلية الطب/جامعة كربالء669.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد صاحب عبد علي محمد1398271841001017

كلية الطب/جامعة كربالء668.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيكاظم ضياء الدين حسين يوسف1399271841002135

كلية طب االسنان/جامعة كربالء677.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد شنجار زيدان كاظم1400271841005014

كلية طب االسنان/جامعة كربالء676.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمالك طالب عدنان برتو1401221842185081

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيغيث عبد العظيم حسين كشوش1402271841005205

كلية طب االسنان/جامعة كربالء668.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيمؤمل حسين زياره سالم1403271841030044

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيجاسم نعمان قحطان جاسم1404271841019010

كلية طب االسنان/جامعة كربالء665.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمحمد اياد عبد المهدي قاسم1405271841034055

كلية طب االسنان/جامعة كربالء662.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر حسين علوان1406271841009105

كلية الصيدلة/جامعة كربالء680.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب رحيم علي صياح1407241842220347

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الحسن عبيد رسول1408271841005178

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيحوراء محمد جابر عبد عون1409271842063055

كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيجنات رياض جابر ابراهيم1410271842077023

كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد برير جواد كاظم1411271841001170

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيفاطمه كاظم حسين عبيد1412231842143024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء668.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه رحيم منشد مخرب1413221842143135

كلية الصيدلة/جامعة كربالء665.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيشهزنان علي عبدالرضا حسن1414251842085025

كلية الصيدلة/جامعة كربالء664.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيتقى حيدر فاضل عبيد1415231842114017

كلية الصيدلة/جامعة كربالء663.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيامنه محمد كريم مكي1416271842067011

كلية الصيدلة/جامعة كربالء662.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبنين نزار عربي جاسم1417231842090053

كلية الصيدلة/جامعة كربالء662.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم محمد احمد1418171841017239

كلية الصيدلة/جامعة كربالء661.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى جواد كاظم خضير1419161841075284

كلية الصيدلة/جامعة كربالء661.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعلي عباس هاتف عبود1420271841035035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء578.6ثانوية الذرى للمتميزينكربالءتطبيقيمحمد عمار جاسم محمد1421271851029010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن ليث صباح غيالن1422161851074018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء660.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيايوب جاسم زياره طليع1423271851027019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء647.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى عبد الهادي كسار كنين1424251851052046

كلية العلوم/جامعة كربالء660.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسنين محمد جاسم حسين1425271841005058

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيمريم صباح عبد الحسين ضايع1426271842059082

كلية العلوم/جامعة كربالء514.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صكبان مفتاح داود1427161851074073

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقينبا محمود عبد الرسول حسين1428271852062077
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كلية العلوم/جامعة كربالء479.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيبتول داود عاجل سلمان1429271852052012

كلية القانون/جامعة كربالء498.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد قاسم فرحان جاسم1430271821031189

كلية التمريض/جامعة كربالء659.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر سلمان رضا جاسم1431271841005092

كلية التمريض/جامعة كربالء636.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيإيمان ماجد كميل كاظم1432271842087005

كلية الزراعة/جامعة كربالء421.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيرضا علي محمد رضا احمد1433271851002091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0الماء المعين للبنين.عكربالءادبيعباس قائد داخل شفلح1434271821048036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيأمجد شاكر كريم ليلو1435111821052009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبييونس سعدون مهاوش قيس1436211821026050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءادبيحسين رعد راضي مغامس1437271821152021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيشيماء حاكم راضي لفته1438271842069071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيعبد الملك فاضل جبر عليوي1439231851027025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية كربالء للبناتكربالءتطبيقيكوثر سليم حنون مطر1440271852056060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيآيه حيدر محمد شنين1441271852063004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيرقيه جبار اسماعيل خليل1442271852059031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء484.0ثانوية الرافدين النموذجية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد صادق حسين سعد جبر1443131841210006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء482.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر فاهم منذور حسين1444241841027142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء507.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقياستبرق جاسم حمود موسى1445271852055003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء498.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيمنار ضياء حسين نصيف1446271852062073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسن هادي رمضان مجيد1447271821016025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيجواد احمد جواد عطيه1448271821031034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء560.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيسيف وليد هادي طعمه1449271821016054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيزهراء محمد علي شندل عبود1450271822108019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيآيات قاسم عبد الحسن مفجع1451271822141003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيهدى اسعد جبار عبد الحسن1452271822107076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء456.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزهراء ماجد محمد ناجي1453271822140031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر محمد علي1454231842142086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء562.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيمنتظر طالب مطشر جاسم1455271851032063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء561.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيمبارك عامر تركي حالف1456231851173042

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء440.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيغدير عبد علي حسين عبود1457271842088110

كلية الطب/جامعة ذي قار690.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب عالء عبد الحميد عبود1458221842103085

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين عدنان حسين ناصر1459221842139032

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيميس رائد خلف ساجت1460221842139143

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيود الزهراء مهند عباس قاسم1461221842421059

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيرفقة احمد ياسر مجبول1462221842139056
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كلية الطب/جامعة ذي قار682.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيمسلم عبود عايش عبود1463221841065046

كلية الطب/جامعة ذي قار682.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائياسماء عبد الحسين ريسان عليخ1464221842139008

كلية الطب/جامعة ذي قار681.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور حسين كامل محمد1465221842185091

كلية الطب/جامعة ذي قار680.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمصطفى جهاد ريحان عباس1466221841036188

كلية الطب/جامعة ذي قار678.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيولي عبد القادر كسار جبير1467221841036213

كلية الطب/جامعة ذي قار677.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيبركات خضر عبد العباس منعثر1468221842155012

كلية الطب/جامعة ذي قار677.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزينب ستار شري محمد1469221842105068

كلية الطب/جامعة ذي قار674.5ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائياديان نصر هللا عواد داود1470221842159003

كلية الطب/جامعة ذي قار673.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيوسناء عبد الرحمن عبد االمير عبد الحسين1471221842112064

كلية الطب/جامعة ذي قار673.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء كريم جهيد فليح1472221842323201

كلية الطب/جامعة ذي قار673.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل غني رزاق صالح1473221841093062

كلية الطب/جامعة ذي قار673.0ثانوية الصمود للبنينذي قاراحيائيعلي حمود حسن صالح1474221841008011

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار679.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيبراء هاشم ثامر طالب1475221842209031

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار671.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي عطيه مكطوف1476221842135076

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار666.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد صادق صالح مهدي ثجيل1477221841003217

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار663.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك سعد محسن بدر1478161842204011

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار662.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيتسنيم علي فرحان نادر1479161842152045

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار662.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائينور حسن عليوي ناصر1480221842139156

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار680.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيكاظم علي مرود حسين1481221841026032

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيحنان كريم عزيز مخيسير1482221842203029

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيكرار محمد شلوم داغر1483281841151156

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيميعاد مبارك عالوي ريه1484221842160022

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس خيري ديكان جدوع1485221841301038

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائينور الهدى مؤيد عبد الجبار كاظم1486221842154137

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيمريم محمد طاهر محمد1487211842140170

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار671.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم رحيم حشيش عبد1488221842178094

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمحمد رضا عبد الكريم مهدي محمد1489221851003133

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار651.0ثانوية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيالق طالل سمير ديوان1490221852138008

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قارتطبيقيامامة خيري غلب حسن1491221852113004

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار645.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي صفاء عبد محمد1492221851002074

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيقتيبه عبد الرسول صالل ساجت1493221851076040

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيعلي احمد دريس حسن1494221851001050

كلية العلوم/جامعة ذي قار478.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيامير رحيم خالوي خلف1495291851007023

كلية العلوم/جامعة ذي قار477.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقياثير طالب ثاجب علي1496291851007003
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كلية العلوم/جامعة ذي قار468.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد علي طالب جواد1497221851307131

كلية القانون/جامعة ذي قار452.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيكرار علي صالح جمعه1498221821042027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيحنين جواد كاظم شغناب1499221842198011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارتطبيقيفاطمة علي جاسم جبر1500221852161013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار605.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الكاظم راضي غياض1501221842165036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار503.0ثانوية العرفان المختلطةذي قاراحيائيتغريد رميض هاشم شهيب1502221842253001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقياحمد حيدر عبد كريم1503221851008002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار490.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيمحمد حمود ناصر حسون1504221851068029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار583.0ثانوية المؤمنات للبناتذي قارادبيمنال عبد الهادي زايد عبد علي1505221822138026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيدعاء صادق محمد طارش1506221822160016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيهدى عصيد كمر عباس1507221822160071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيعبد الباري جوده عبيس جاسم1508271821030030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيفاطمة الزم عبد الرزاق عبد االمير1509291822064049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيعيسى هضم طحيور شايع1510291721028103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0اعدادية النور للبناتذي قارادبياميرة عناد كاظم مجيبل1511221822156005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيحال وسام حسين علي1512221822323009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار424.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيزيد حامد برهان عالوي1513291821010057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار422.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيهدى تيسير حبيب غضبان1514221822323038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد مصطفى عيسى عبد1515221841058059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0ثانوية البطائح للبناتذي قارتطبيقيرنا احمد شهيب مزيعل1516221852197001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار434.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيرقية عبد علي خنجر عليوي1517221842163019

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار427.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيعبد الحميد حيدر احمد حنون1518221821222014

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0ثانوية زيد بن علي المختلطةذي قارتطبيقيسجاد محمد كاظم ظاهر1519221851217005

كلية الطب/جامعة كركوك695.0ثانوية الشهباء للبناتكركوكاحيائيرفل سمير فخري سالمه1520201842106030

كلية الطب/جامعة كركوك682.0اعدادية قازي محمد للبنينكركوكاحيائيمحمد عصام صدر الدين محمد امين1521201841012017

كلية الطب/جامعة كركوك681.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيزانا ستار ولي محمد1522201841304066

كلية الطب/جامعة كركوك679.0كواللمبور- المدرسة العراقية االهلية في ماليزيا الرصافة االولىاحيائياحمد صالح عيسى جاسم1523131841233001

كلية الطب/جامعة كركوك673.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد الرحمان صالح عبيد1524201841048167

كلية الطب/جامعة كركوك672.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائينور اسبهان وسمي هواش1525201842144034

كلية الطب/جامعة كركوك672.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائييحيى زكريا رافق مصطفى1526181841009085

كلية الطب/جامعة كركوك670.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائياية احمد عبد العزيز احمد1527201842181003

كلية الطب/جامعة كركوك670.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينور سوران جليل طاهر1528201842118157

كلية الطب/جامعة كركوك669.8اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيبتول احسان أحمد قادر1529201842180016

كلية الطب/جامعة كركوك669.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائينور محمد أشرف علي1530201842134084
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0ثانوية البيداء للبناتكركوكاحيائيزينه عبد الستار علي عبد هللا1531201842139044

كلية طب االسنان/جامعة كركوك669.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائينيلى عصام حبيب مجيد1532201842117053

كلية طب االسنان/جامعة كركوك669.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيناديه سليمان الماس بيرداود1533201842339015

كلية طب االسنان/جامعة كركوك668.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيساره محمد صديق يحيى1534201842117028

كلية طب االسنان/جامعة كركوك667.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيلبنى احمد جواد كاظم1535201842118129

كلية طب االسنان/جامعة كركوك665.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيميرنا سالم مانوئيل زيا1536201842144031

كلية طب االسنان/جامعة كركوك664.0ثانوية الرافدين للبناتكركوكاحيائيندى عمر محمد جاسم1537201842174015

كلية طب االسنان/جامعة كركوك663.6ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائياحمد فيصل جعفر محمد1538171841013010

كلية طب االسنان/جامعة كركوك663.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيأيه احمد شكر صابر1539201842334008

كلية طب االسنان/جامعة كركوك663.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيعائشة محمود كامل شهاب1540201842120024

كلية الصيدلة/جامعة كركوك680.0ثانوية التقدم للبناتكركوكاحيائياسماء سعد عباس صالح1541201842138008

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيساره عصمت حسام الدين نور الدين1542201842395074

كلية الصيدلة/جامعة كركوك676.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمروه حسين جعفر محمد1543201842340094

كلية الصيدلة/جامعة كركوك673.0ثانوية البتول للبناتصالح الديناحيائيليلى فرحان اسماعيل احمد1544181842175013

كلية الصيدلة/جامعة كركوك673.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيهارون عاصي علي محمد1545201841005064

كلية الصيدلة/جامعة كركوك673.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب حسن هادي احمد1546201842118074

كلية الصيدلة/جامعة كركوك671.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيبتول سمير محمد ابراهيم1547201842119014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيأحمد عدنان محمود كحيط1548211851007002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك627.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين طارش عبد عودة1549221851076014

كلية العلوم/جامعة كركوك593.7ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينكركوكاحيائيره وا هيوا محمد حسين1550201841399019

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن محمد احمد عبد هللا1551171841051012

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيآيه حسن علي احمد1552201842114001

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهناء اسماعيل حسين علي1553201842331166

كلية العلوم/جامعة كركوك544.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيآمنة قنبر امين اكبر1554201842145001

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيشكران عدنان عبد الرحمن قنبر1555201852282082

كلية العلوم/جامعة كركوك496.0ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيبري سعد هللا مجيد مصطفى1556201852158002

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقييحيى موسى كاظم مرتضى1557201851005070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك464.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعمر عباس محمد ياسين1558201851001056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك457.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقياميد نور الدين جبار مجيد1559201851390012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيسالم محمد حسن عطيه1560201821203030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيعاليه خالد علي مصلح1561201842118109

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا زياد وداد فؤاد1562201851006032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك448.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيحسين نوزاد حسين محمد1563201851307005

كلية التمريض/جامعة كركوك644.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشه نَكه فتاح عز الدين قادر1564201842334161
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك569.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيجنان قاسم حسين علي1565211822127009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك437.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد حازم عبد هللا صالح1566201841001168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك435.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيكاني نور الدين محمد امين كرم1567201842334180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك447.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعمر شهاب احمد محمود1568201851013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك432.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيشوقي نوزاد حسين محمد1569201851307008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزيد علي عبد الصاحب جعفر1570111851005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك421.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقياال لقمان خورشيد فارس1571201752330006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك491.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينالنجفادبيقاسم عباس عبد كاظم1572251821041010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك420.0ثانوية العلياء للبناتكركوكادبيزينب عبد هللا احمد علي1573201822127008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيكالى فرمان ناصح خليفه1574201842364015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك428.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيرويده عثمان مصطفى جميل1575201842150011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك428.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيقاسم عبد الحافظ محمود علي1576201841259129

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك425.0ثانوية الشهباء للبناتكركوكاحيائيساره رباح معيوف خلف1577201842106035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك446.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيمحمد شاكر طاهر اسماعيل1578201851022044

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك438.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكتطبيقيهبه جاسم محمد ناجي1579201852027007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك438.0اعدادية كركوك المركزية للنازحينكركوكتطبيقيعلي هاشم علي حمد1580201851065002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك508.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائياحمد خليل كلوت حميد1581201841015004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمصطفى طه احمد حسين1582201841003070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك495.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةاحيائيتنية برسيار عبد هللا احمد1583321842023007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيماردين طارق احمد محمد1584201842331137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيقحطان قاسم عبد السعيد محمود1585201841259131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك461.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعبد العزيز محمود طه محمد1586201851048051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك589.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيأيالف صهيب موحان منصور1587201822117002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0ثانوية عائشة للبناتصالح الدينادبيبهار هاشم عبد هللا مصطفى1588181822182007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيحسين عدنان زين العابدين حسين1589201821081019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمخلد احمد عبد الوهاب صالح1590201821022072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك434.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعبد هللا جمال جبار عنزان1591201821307012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكتطبيقيايه يشار قنبر حسين1592201852125005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيبرزه عبد الكريم جبار حسين1593201852334023

كلية اآلداب/جامعة كركوك584.0ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلاحيائيمحمد عماش حسين خليفه1594311841071033

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيشادان حلمي عبيد حسن1595201852348017

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك513.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيأفان برهان محمد علي شريف1596201822331001

كلية الطب/جامعة واسط686.8ثاتوية المتميزينواسطاحيائيذو الفقار قاسم سماوي سلمان1597261841040015

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة محسن جبر كاظم1598221842204095
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كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيعباس فاضل عباس محمود1599261841033051

كلية الطب/جامعة واسط685.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيايات حسين خلف محسن1600261842097007

كلية الطب/جامعة واسط674.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي سلمان عكله راشد1601221841301020

كلية الطب/جامعة واسط672.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائياحمد رزاق كطوف عبدالرضا1602261841009005

كلية الطب/جامعة واسط671.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد مهدي عبد الواحد نصيف ابو عوجة1603261841201174

كلية الطب/جامعة واسط671.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيساره فاضل خضر حاجم1604261842088062

كلية الطب/جامعة واسط670.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك رعد داود حاتم1605261842088019

كلية الطب/جامعة واسط669.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيتبارك موفق كاظم عبد1606261842097021

كلية الطب/جامعة واسط668.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيبراء مثنى صبح عبد الحسن1607261842120030

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حسين داود طرهيم1608221842393024

كلية طب االسنان/جامعة واسط675.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيزينب سالم عبد الحسن موسى1609261842071008

كلية طب االسنان/جامعة واسط674.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيسبأ راضي كاظم عويد1610261842089068

كلية طب االسنان/جامعة واسط666.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيسجى داود سلمان ثامر1611221842204073

كلية طب االسنان/جامعة واسط665.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيوجدان شاكر سالم حسون1612261842132103

كلية طب االسنان/جامعة واسط663.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب الحوراء سالم راضي جاسم1613261842132050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط564.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقييسر حسنين فالح حسون1614261852102042

كلية العلوم/جامعة واسط594.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيغدير محمد حمد كاوي1615261842087094

كلية العلوم/جامعة واسط549.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيأسالم حسين رضا علي1616261842106002

كلية العلوم/جامعة واسط468.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيحسين بشار عكار عناد1617261851003017

كلية العلوم/جامعة واسط462.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيظالل عماد حسين خلف1618261852250013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط587.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيزينب ناصر عبد الحسن وهيب1619261852102024

كلية القانون/جامعة واسط517.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيشهد شهاب مسير ياسين1620261822102036

كلية القانون/جامعة واسط493.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيمهدي عباس كاظم مردان1621261821157040

كلية القانون/جامعة واسط491.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيساره نجاح عبد الصاحب محمد1622261822102034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبينور الهدى عبد الزهرة طاهر عباس1623261822109058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمرتضى محمد زغير فاضل1624261821006077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيسيف علي عبدالحسن محمد1625261821045020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائينرجس سعدون عبيد داود1626261842104111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيعلي هادي جميل ناصر1627261851009041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء علي عايد كمر1628221852393015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيعباس داخل جبار علي1629261851010049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحسين عبد الكاظم لفتة خلف1630261821047054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبياستبرق سالم حسن محمد1631261822163002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط540.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبييقين علي ابراهيم خلف1632261822076052
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحسنين صبر كعيد عسكر1633261821047045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطادبيستار سعدون جابر بدن1634261821160006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيمريم مهدي مجيد حميد1635261822097028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيسجى هادي مهوس عوفان1636261822087037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيحيدر جبار مزيون علوان1637281821013016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيزينب مالك حسين سلومي1638261822092009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبيمصطفى جالل غافل جليب1639261821020046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبينور عبد الرحمن علي لطيف1640261822093063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيزينب سالم كاظم جاسم1641261822106016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0الخارجياتواسطادبيبنين  عبد هللا  خنفوس  كشيش1642261822401010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيزهراء حسن رزوقي جاسم1643261822071011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيميالد علي حسين مسلم1644261822076044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط557.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطاحيائيطيبه هيثم هالل جاسم1645261842076017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى عباس حسين ياسر1646221841365048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط559.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقيعلي هادي جواد كاظم1647231851004063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيهبه سلمان لطيف غضبان1648261852107021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0اعدادية حلب للبنينواسطادبييونس نبيه جوده حمزه1649261821013160

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيرحاب غني جراح بساله1650261822074013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتواسطادبيأمال خالص منادي عليوي1651261822252003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيرقيه عبد الحميد عبيد حسوني1652261822111014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيرقيه خليل ترف شاكر1653261822079019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيمحمد احمد عبيد مظلوم1654261821015093

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبينور علي كاظم عليوي1655261822091049

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط420.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيبشار حزوار حمود عصيد1656261821155005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط452.0ثانوية الجنات االهلية للبناتواسطاحيائيحوراء اياد طالع ثجيل1657261842134012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط450.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيفاطمه حيدر احمد علي1658261842108083

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط425.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيكوثر محمد فرج علوان1659261842120134

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطتطبيقيعلي صالح فالح زبون1660261851050015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط440.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيعباس ناهي حبوب عليوي1661221851051028

كلية الطب/جامعة ميسان678.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزينب حبيب هادي محسن1662281842054018

كلية الطب/جامعة ميسان677.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيفاطمه غانم بزون جبر1663281842062044

كلية الطب/جامعة ميسان673.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائينبأ عباس علي حسين1664281842065045

كلية الطب/جامعة ميسان669.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائينور الهدى صادق رحمه علي1665281842074047

كلية طب االسنان/جامعة ميسان667.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صباح اغا شامي1666161842145048
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان666.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء مصطفى مهدي حسين1667161842280039

كلية طب االسنان/جامعة ميسان664.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزينب عباس رحيم مظلوم1668281742054017

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.2ثانوية المتميزاتميساناحيائيامنة جهاد عبد الخالق خلف1669281842079004

كلية الصيدلة/جامعة ميسان674.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحميد حسين ابراهيم عاشور1670231841052015

كلية الصيدلة/جامعة ميسان672.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيخضر عباس عاشور خضير1671281841008019

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيالزهراء عكار مهدي عامر1672261842088008

كلية الصيدلة/جامعة ميسان660.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيوداد امير موسى جاسم1673231842132093

كلية الصيدلة/جامعة ميسان660.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائينور امجد عبد الرسول نعمه1674161842218082

كلية الصيدلة/جامعة ميسان660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد محمد علي عبد الكريم محمد علي1675251841031331

كلية الصيدلة/جامعة ميسان660.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائينور اياد صابر يحيى1676201842144035

كلية الصيدلة/جامعة ميسان659.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياسيا كاظم كامل عبد الحسين1677251842100043

كلية الصيدلة/جامعة ميسان659.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عباس لعيبي محمد1678131841045023

كلية الصيدلة/جامعة ميسان659.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد ميثم جنيد صيهود1679161841140080

كلية الصيدلة/جامعة ميسان659.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائياسامه فائق حاتم داود1680201841048034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان595.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيزهراء ماجد زغير عيدان1681281852075014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان586.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعقيل طه حسين علي1682281851044081

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان655.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيعباس كريم داخل جويلي1683281851016073

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر سامي فاضل ياسر1684241851001094

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان640.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جمعة عبد النبي رايش1685161851121042

كلية العلوم/جامعة ميسان660.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى نعمه نجيمان دبيس1686251841034046

كلية العلوم/جامعة ميسان515.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقينور فرحان ثامر بكال1687281852190044

كلية القانون/جامعة ميسان456.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيسجاد حسين عبد حريز1688281821031013

كلية القانون/جامعة ميسان451.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةميسانادبيعلي عبد الودود عبد المنعم عبد الرضا1689281821150006

كلية القانون/جامعة ميسان438.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيسجى رياض سالم حافظ1690281822070042

كلية القانون/جامعة ميسان427.0الخارجياتميسانادبيرسل نجم عبد جلوب1691281822401017

كلية الزراعة/جامعة ميسان432.0اعدادية فضة  للبناتواسطتطبيقياسيا حسين دنبوس ياسين1692261852095007

كلية الزراعة/جامعة ميسان428.0ثانوية جابر بن حيان للبنينميسانتطبيقييوسف ستار شريف عبود1693281851023020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان535.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيقاسم كاظم لفتة كريم1694281821019059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان467.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيحسن عادل هادي محسن1695281821009004

كلية التربية/جامعة ميسان495.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيبشرى احمد خليل ابراهيم1696281822078007

كلية التربية/جامعة ميسان493.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد العباس عبد النبي فرحان1697161842233011

كلية التربية/جامعة ميسان527.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمحمد عبد محمد جريح1698281851022064

كلية التربية/جامعة ميسان506.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيرزاق خيري محمد شنجار1699281851151201

كلية التربية/جامعة ميسان500.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقينبأ كريم خالد هاشم1700281852069043
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبينور محمد جري زامل1701281822092076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيآيات رسن عباس محمد1702281822064003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيرسل علي مجيد غليم1703281822055016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيوئام فرحان دريول صادج1704281822090059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيزينب كاظم حمد جبر1705281822077040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيانوار نجم عبود قاسم1706281822071004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيحيدر علي لطيف محمد1707281821019026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيهبة هللا محمد الزم زعيج1708281822056101

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزينب حمود علي سيد1709281822080021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيامنة مهدي عامر مطيلج1710281822061002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبينور الهدى علي مهدي كاظم1711281822094055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيايه رعد عبود عجيل1712281822077014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيحيدر علي حسن غضنفر1713281821017012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيعمار خضير كاطع فهد1714281821151150

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيلقاء بطل عبد النبي اكعيد1715281822091047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانادبيمنعم عبد سعدون فريح1716281821011060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيهبة كريم عبد اسماعيل1717281822056102

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء صادق حذيه حمد هللا1718221842175045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيايثار جبار هديهد عوده1719281842068006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيغدير يعقوب يوسف حاشوش1720281852190034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيذو الفقار علي باشخ عبد الزهره1721281851006052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانتطبيقينور الهدى حسين غضيب زوير1722281852066016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية كميت للبناتميسانتطبيقيبشرى غالل شافي تومان1723281752067006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعلي حاتم جاسم عشاو1724281851009044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيتحسين عالوي حميد عليوي1725281851015047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0اعدادية العمارة للبناتميسانتطبيقياستبرق سعدون فالح حسون1726281852059001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينذي قارتطبيقيضياء ماجد محسن خضير1727221851305018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارتطبيقيرحيم هاشم عايز حاشوش1728221851311077

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيغيث عبد شغيت عوفي1729281821002064

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبياذياب حسن سالم كريم1730281821019005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيزينب معمر محمد علوان1731281822064015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية االرشاد للبنينميسانادبيسجاد عبود فنجان جابر1732281821101030

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيعلي عبد هللا نعمه سلطان1733281821007031

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيساره صبيح كطان سليمه1734281822077044
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانادبيقيصر زهير مسلم مطلك1735281821011043

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيزهراء محمد بشت عبد الحسين1736281822190022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيسجى عبد رسن حمود1737281822094036

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيمجتبى كامل سعيد علوان1738281821005046

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيكرار كريم نعمه جوهر1739281821007037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيعلي مهدي لفتة صبيح1740281821019056

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيرسول محمد جبر منهل1741281821004049

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمصطفى حيدر سلمان اسماعيل1742281821002086

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0ثانوية الميمونة المسائية المختلطةميسانادبيعلي صباح عريبي ازغير1743281821154015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيياسر حسين قاسم علوان1744281851006154

كلية الطب/جامعة المثنى673.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى عزيز خضر حسين1745221842113233

كلية الطب/جامعة المثنى669.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائياحمد عبد هللا مطر عمران1746291841153011

كلية الطب/جامعة المثنى669.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي حسين علي1747291842065039

كلية الطب/جامعة المثنى669.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي عباس خضير صنات1748291841003205

كلية الطب/جامعة المثنى668.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيمحمد حسوني زغير محيسن1749221841026039

كلية طب االسنان/جامعة المثنى671.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيتبارك علي كاظم جاسم1750291842051062

كلية طب االسنان/جامعة المثنى669.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيرقية كريم حسن بدر1751291842052104

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيضحى حسين حرجان مرهج1752291842051182

كلية الصيدلة/جامعة المثنى674.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحمزة مسافر عبد جودة1753291841003111

كلية الصيدلة/جامعة المثنى673.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائينور رعد حسن حكم1754291842053088

كلية الصيدلة/جامعة المثنى672.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر عبد باشي نعاس1755291841003127

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب اسعد كاظم ويس1756221842391033

كلية الصيدلة/جامعة المثنى663.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب علي عبد جبر1757291842065044

كلية الصيدلة/جامعة المثنى662.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيايمن صباح محمد احمد1758201841259252

كلية الصيدلة/جامعة المثنى661.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حميد عطوش جياد1759241842104030

كلية الصيدلة/جامعة المثنى661.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عالء عبد علي هادي1760291842065060

كلية الصيدلة/جامعة المثنى661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين ماجد ثعبان مهنا1761251841031313

كلية الصيدلة/جامعة المثنى661.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيتحسين محمد حسن سويف1762131841252011

كلية الصيدلة/جامعة المثنى661.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيبالل حسين علي اسعد1763181841003006

كلية الصيدلة/جامعة المثنى661.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبتول محمد حسين كاظم1764291842052043

كلية الصيدلة/جامعة المثنى661.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمرتضى جليدان كاظم راجح1765231841257125

كلية الصيدلة/جامعة المثنى660.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسن مسيب مسيب صالح1766231841007022

كلية الصيدلة/جامعة المثنى660.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائياسراء حامد كامل سلمان1767291842153072

كلية الصيدلة/جامعة المثنى660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين مهند عبد العباس توفيق1768251841031242
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى659.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور شاكر كاظم هاشم1769271842056274

كلية الصيدلة/جامعة المثنى659.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائييونس احمد حسن احمد1770331841001132

كلية الصيدلة/جامعة المثنى659.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء موجد حميد ضايف1771231842109097

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي احمد عواد حسين1772291851003129

كلية العلوم/جامعة المثنى545.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيحسناء فريد مطرود عيدان1773291842065023

كلية العلوم/جامعة المثنى515.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيرتاج حيدر كنان كاظم1774291842065027

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى475.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعبد الرحمن مطلب طريخم بدح1775291851007107

كلية القانون/جامعة المثنى447.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيرسل قاسم مزهر بجاي1776291822060065

كلية القانون/جامعة المثنى446.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيضياء سالم صليبي فنوخ1777291821001081

كلية القانون/جامعة المثنى435.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيسجاد عامر احمد سعيد1778291821017131

كلية القانون/جامعة المثنى433.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبييوسف محمد يوسف رزوقي1779291821014239

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى436.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين عبداألمير نعمه كرم1780221841306060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيسجاد مسافر مخلف فهد1781291821001072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينور الهدى حيدر كاظم وحيد1782291822078102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء رحيم سلمان محمد1783291822060080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمصطفى ياسين خضر عباس1784291821009125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى439.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيطارق عماد عطية خضر1785291821009058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى432.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيساره مهدي جاسم حمد1786291822057069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى426.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعبد هللا نجم عبد هللا ناصر1787291821017174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى424.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيرضا عادل سوادي طارش1788291821017121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى423.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين علي زغير مطرب1789291821017077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى422.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبنين علي جابر كاظم1790291822060035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد كريم عبد هللا حسين1791291841003277

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى422.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيهيثم سجاد كاظم علي1792291741003236

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعلي اياد جبار حنون1793291851005069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىتطبيقيبشائر كاتب كاظم محل1794291852071006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى500.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيصفا منذر عطيه مهدي1795291842053046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى محمد مظلوم والي1796291851007199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى506.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيطيبه جاسم عبد الحسين عباده1797291852057087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى494.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيهادي عبد الهادي عبيد هميل1798291851003234

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى493.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيامجد عباس لفته فرج1799291851100022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى492.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيهاله جابر حمزه هادي1800291852057124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى531.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزينب حسين حميد عبد علي1801291822084030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى469.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيحسين علي كاظم عبد هللا1802291821110013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيعبد هللا علي حسين خضر1803291821008054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى605.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمصطفى حامد كوزان جبار1804291841100140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554.0الخارجياتالديوانيةتطبيقيبراء احمد شريف منديل1805241852401002

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيازهار سعد عاجل عليوي1806291822058001

كلية اآلداب/جامعة المثنى443.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيخلود علي داخل عودة1807291842160019

كلية اآلداب/جامعة المثنى453.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى محمد ناصر عبد الحسين1808291851007200

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى440.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيشروق حيدر عفو رداد1809291822069035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى440.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبياحمد عادل علوان جليل1810291821006004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيمحمد قاسم نعيم حميد1811291821028157

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمهند مسلم عبد ناصر1812291821017315

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى431.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبنين علي منديل علي1813291822060036

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى430.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيغسان عدنان عكوش عبد1814291821017218

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى427.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيعلي عبد الحسين داخل غالي1815291821028119

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى426.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعلي امير نغيمش دويج1816291821017182

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى421.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيعبد هللا كامل سهيل حسين1817291821102030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى420.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيحسين عيسى كامل زغير1818291821028057

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى457.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيطيبه عبد االمير سواري حطحوط1819291842071062

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى455.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمسير عبد علي عبد هللا جحاد1820291841007208

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى453.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيطوعة سعيد عامر كريم1821291842160042

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى440.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمحمد جاسم محمد رجب1822291841153208

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحنان ثامر كاطع كاظم1823291842059005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائينور كريم ناصر حسوني1824291842051246

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى435.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائينور عبد الزهرة رحيم راضي1825291842051240

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيمريم كاظم هياع راضي1826291852054067

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى467.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقياحالم سعد عباس جهيد1827291852052002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقيخلود ناصر حسين زبن1828291852067015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيختام زغير شباط عبود1829291852054018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد فاهم كاظم سلمان1830291851002110

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيامجد راضي منشد صالح1831291851004016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمنتظر عناد جاسم راضي1832291851100225

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى456.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىتطبيقيزمن جميل رحيمه عالج1833291852070007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى455.0ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيزينب حكام خضير عاشور1834291852054031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى455.0ثانوية الشذرات للبناتالمثنىتطبيقيايالف قابل مهدي مطر1835291852077003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى454.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيفرح علي كامل عنون1836291852057103
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى450.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى كريم كاظم حمد1837291851100210

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى450.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقياحمد زياد مبارك برغش1838291751004007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى448.0ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيرانيا خالد علي هالسة1839291852054025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى448.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى عامر مزهر عبادي1840291851003215

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء545.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الديناحيائيصابرين علي خلف برغش1841181842283003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء544.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عبد الكريم حسين علي1842181842183036

كلية التربية/جامعة سامراء425.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيمصطفى بادي صالح عبار1843261821047171

كلية التربية/جامعة سامراء424.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيكامل دايخ عكاب حاجم1844231821198036

كلية التربية/جامعة سامراء439.0ثانوية الهجرة للبناتصالح الديناحيائيبيداء محمد جاسم عبود1845181842174013

كلية التربية/جامعة سامراء432.0ثانوية الصحابة المختلطةصالح الديناحيائيفيصل محمد كوان طفاح1846181841305014

كلية التربية/جامعة سامراء428.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيأسراء محمود صالح محمد1847181842242002

كلية التربية/جامعة سامراء444.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر مطر راضي1848231851010062

كلية التربية/جامعة سامراء438.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةتطبيقيحسين رزاق جهادي دخيل1849241851061025

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينتطبيقيغفران ابراهيم حسن علوان1850181852221025

كلية التربية/جامعة سامراء432.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيسمير رياض هادي عبود1851231851054045

كلية التربية/جامعة سامراء429.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيزين العابدين خيون مشعل مهاوي1852231751181016

كلية التربية/جامعة سامراء425.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيكرار غضبان بنوان صبيح1853231851181056

كلية االداب/جامعة سامراء436.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقينور مزاحم مجيد حسن1854181852183071

كلية العلوم/جامعة سومر538.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيمالك محمد طراد عدل1855221842170076

كلية العلوم/جامعة سومر538.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائياسماعيل نوري علي حمدان1856221841067009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر436.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيحوراء علي عبد محمد1857221822168016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر421.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارادبيعلي كامل عاشور عصواد1858221821311046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيسجاد صبيح ناصر حسين1859221851053025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر437.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيسجى عبد الهادي محيسن عليوي1860221852170035

كلية التربية األساسية/جامعة سومر462.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيسجاد محمد صالح ناهي1861221821028031

كلية التربية األساسية/جامعة سومر453.0اعدادية قلعة سكر للبنينذي قارتطبيقيعلي مهدي حسين فليح1862221851030027

كلية التربية األساسية/جامعة سومر453.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارتطبيقيسعد نعيم حسن طارش1863221851311089

كلية التربية األساسية/جامعة سومر451.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيحسين علي زويد مطر1864221851028033

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر427.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيعقيل مسلم عجيل مطرود1865221821028040

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر425.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبياحمد ناصر كنيش عامر1866221821041007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيحوراء كريم حسين كاظم1867231852092025

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمد نور صالح فيصل محمد1868171841015190

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى626.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائياحمد طه اسماعيل احمد1869171841400002

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيسمية احمد يونس حامد1870171842268092
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كلية الطب/جامعة الفلوجة688.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائياحمد صباح نوري عبد الفتاح1871191841040006

كلية الطب/جامعة الفلوجة676.0اعدادية الشموخ للبنيناالنباراحيائيمهند مامون سعيد سعد هللا1872191841053047

كلية الطب/جامعة الفلوجة675.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة ايمن صالح علي1873171842321091

كلية الطب/جامعة الفلوجة672.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين ماجد ابراهيم حمود1874101841022009

كلية الطب/جامعة الفلوجة669.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيسارة ناظم عبد عيفان1875191842166038

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن حميد عبد هللا حمد1876191841011060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة555.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائينور الهدى محمد عادي احمد1877191842246104

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائينهى راجح وحيد بحر1878271842064127

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيحنان احمد مدلول حسين1879191842149009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتالسليمانيةاحيائيمها سعدي كاظم عبد1880321842029065

كلية القانون/جامعة الفلوجة443.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبيخميس تركي حسين حميدي1881191821013017

كلية القانون/جامعة الفلوجة434.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبياحمد عمر نافع رشيد1882191821069004

كلية القانون/جامعة الفلوجة432.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبينهاد حمد سليمان نطاح1883191821090022

كلية القانون/جامعة الفلوجة421.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيحسين نوري حميد لهيمص1884191821103005

كلية القانون/جامعة الفلوجة436.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعالء محمود عبيد شاهر1885191841066074

كلية القانون/جامعة الفلوجة433.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيعزالدين بالل سعود مطر1886191841111016

كلية القانون/جامعة الفلوجة423.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقيعبير خليل ضاحي مضعن1887191852189019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارادبيطيبه رضوان رافع مطني1888191822189013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبياياد طارق حمد عبد1889191821029009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة429.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيجاسم محمد علي عايد1890191821301008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427.0اعدادية النعيمية للبنيناالنبارادبيمروان ظاهر فيصل علي1891191821105021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0ثانوية الكويت األولى للبنيناالنبارادبيامجد فوزي شرقي حمادي1892191821314003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة420.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيريم كريم مخلف صالح1893191822229013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيامنه احمد كاظم فرحان1894191842139010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة428.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيفرح نبيل حامد محمد1895191842173072

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.9ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد حسين لقمان جبار طه1896251841035085

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء جواد كاظم عبد1897251842062164

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد صالح مفتن حمزه1898251841031296

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية675.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن جاسم محمد هادي1899251841034036

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد راهي جياد فرحان1900251841031292

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية672.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيايناس صفاء هاشم ناجي1901251842070021

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيليث محسن جبر حمزه1902251841031565

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية676.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيكوثر ظافر عبد االمير حسين1903241842114233

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه قاسم حسن شهيد1904251842062547
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كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء زهير عبد االخوه كاظم1905251842062281

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب علي محمد علي1906111842109063

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين حيدر ياسر عبد هللا1907251842058003

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغفران شمخي جبر عبود1908251842062497

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية663.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيزهراء رزاق عبد العباس عبد1909251842089029

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية663.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمحمد أياد فليح حسن1910251841042012

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين عامر هاشم عبد الجليل1911251842062102

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية662.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيزينب علي ضياء حسين1912251842092015

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية662.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد عبد الوهاب عمر محمد1913201841303112

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامير رسول عبدالكريم علي1914251841031088

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات محمد حسين خشان1915251842062013

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات حيدر حسين عبد1916251842062008

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية661.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب نعمان حميد علي1917251842170182

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلادبيدعاء زياد طارق محمد طاهر1918311822054007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرواء خير الدين محمد طاهر موسى1919171842285094

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد سامي سعيد ابراهيم1920171741008014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر431.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيندى حبيب الياس علي1921171842236097

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر428.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيجنيد باقر حسن عزيز1922171841121007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيرحيمه رضا خضر علي1923171852236017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيعمر احمد يوسف عبد القادر1924171851080053

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقيزهراء علي اسماعيل علي1925171852241011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر426.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقياحمد قاسم دخيل ابراهيم1926171851121003

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز639.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيهبه غانم علي كريدي1927261852107022

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز653.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الكريم احمد كمال محمد1928161851140052

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز629.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسلسبيل عبد الرزاق عبد الجليل نعيم1929161852183021

كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيعلي انور جار هللا سلطان1930171821068011

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيغزوان يحيى يونس احمد1931171821080095

كلية التربية/جامعة الحمدانية424.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيمنى وديع احميد حديد1932311842031025

كلية التربية/جامعة الحمدانية435.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىتطبيقيكرست رعد ايشوع الياس1933171851069014

كلية التربية/جامعة الحمدانية423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيجاسم علي حسين عبد هللا1934171851351019

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية686.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعلي ماجد كاظم عبد1935231841009067

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية673.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر عامر خزعل احمد1936141841049041

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد صادق عالء جبار كاظم1937111841037079

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيزين العابدين فاضل عبداالمير شريف1938131841010044
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.5ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عبد الخالق هضم نصيف1939111841050011

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.0ثانوية النهروان المختلطةاالنباراحيائيمهند اسماعيل كاظم علوان1940191841304009

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية663.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد قاسم محمد وادي1941121841030155

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية662.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر عبود مهدي جاسم1942101841205039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم572.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيقمر عدنان محمد مهدي1943231842132076

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم علي حسن علوان1944101852114026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيامير صباح هريو ذهب1945241851074005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم487.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد ثجيل ضيدان1946221851035086

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم485.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيسجاد توفيق صالح شبيلي1947271851001047

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت596.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدرا هزبر عبد الحسن جواد1948101841026082

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت564.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعبدهللا خالد حسين علوان1949231841009049

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت452.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد شهاب عبدالرزاق احمد1950131851003058

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيساره طه توفيق عبد هللا1951201842154025

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية البيداء للبناتكركوكاحيائيفاتن هاشم محمد طياوي1952201842139071

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيجرا احمد محمد امين مولود1953201842331044

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيسيف سعدي علي طلب1954181841042008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىتطبيقيبراء محمد يونس حسين1955171851217008

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعمر احمد عبد القادر سليمان1956171851011118

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيمحمد يحيى علي عيسى1957171851010071

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية463.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عباس سبتي عباس1958161851353090

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية462.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد مثنى محمد عبد الجواد1959171851011184

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيحنين محمد قاسم محمد1960171852262004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقياحمد عدنان كريم صابر1961201851303011

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعمر عدنان ابراهيم عبد هللا1962201851001057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا الرصافة االولىاحيائيعبد الباسط عمر حطاب اسماعيل1963131841244009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييوسف علي جاسم فتحي1964171841017351

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيكرم خير الدين خليل سعيد1965171841013054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزبيده نافع خليل حسن1966171842294114

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيتبارك محمود محمد احمد1967171842296036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيهبه محمد عبد الجبار حمو1968171842232317

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائييوسف زكريا قاسم جاسم1969171841066040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائيتقى ظافر محمد عبدالرحمن1970171842323007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية اشبيلة للبناتنينوىاحيائيايناس عمار عبد فتاح1971171842297023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيسيناء احمد علي عبد هللا1972171842230121
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيمحمود نمير حميد رشيد1973171841160041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمعتز علي حسن علي1974171841024136

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيامال عبد المحسن عواد خلف1975171842273027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيزهراء محمود يحيى خليل1976171842291092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيامنة محمد خلف مطلوب1977171842279007

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.7اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيزهراء نجم عبد محمد1978171842274095

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيزينب محمد باقر ايوب عبدهللا1979171842249035

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيفردوس كاظم زينل علي1980171842236086

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعبداالله كريم مقطاع علي1981261841001087

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيمريم يلماز فاضل قادر1982201842120033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائيزينب عباس حسن درويش1983201842394002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد مجاهد غدير حسن1984171841017275

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.6ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيافنان يوسف عز الدين بكر1985201842116006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي طارق حميد كريمش1986231841031080

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيفاطمه هادي صالح علي1987201842118122

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم حامد محمد حسن1988171842233159

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيروكان قيس فاضل خلف1989171841143042

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيعبير نشوان محمد احمد1990201842282102

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الديناحيائيسجاد محمد تقي نقي1991181841012012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيآمنه لؤي عبد الوهاب عبد الكريم1992201842109001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيشيرين يوسف محمود حمزه1993201842133027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيعبدالرحمن سالم شاكر كزار1994231841255049

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرانيا احمد علي ابراهيم1995171842321087

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيمحمود نزيه نوري حمادي1996311841072025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا صبحي ابراهيم محمد1997191841111013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيجنات وداد جبار عمر1998201842180023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيطه محمود وحيد بردي1999191841011057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيمحمد عايد شعبان صالح2000171841049082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيحسن علي سلمان حرز2001181841006023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيعلي مطر فندي ذياب2002171841166025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمود محمود محمد خلف2003171841023269

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيسالم حسن شياع عباس2004231841178009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمحمد عثمان محمد ابراهيم2005231841008149

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610.0ثانوية النصر للبنينالديوانيةاحيائياثير عبد هللا جابر حسون2006241841064001
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائينبأ علي ريزه جسام2007181842236124

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيسعدي صالح موسى علي2008181841036033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيامير عدنان جابر عباس2009231841006013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0ثانوية سيناء المختلطةبابلاحيائيعلي مهدي حمزة سوادي2010231841206029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمحمد جبير قاطع عباس2011291841005096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عدنان تركي عبد الحسن2012241841203170

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىاحيائيحيدر حسين محمد احمد2013171841206006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيهاجر غني عمير عبد الغني2014191842141101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيسالم حسين محمد احمد2015171841046013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيحسين نبيل احمد مجيد2016171841351048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبد هللا احمد بهجت خلف2017211841005054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي بجاي جعفر2018241841039007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.8ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيالمظفر جمال مولود ذيبان2019181841032004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمحمد بسام حمان حسين2020171841009100

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0ثانوية االمل للبنيناربيلاحيائيحسن نوري حسن قاسم2021311841004016

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكاحيائيعبد هللا حسن خلف حسين2022201841060016

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيعبدهللا علي رحيل ضاحي2023271841034034

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيطه ناظم صالح خضر2024171841077025

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيريهاب شديد كاطع شعير2025161842380015

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينكركوكاحيائيرياض حمد جاسم عبد2026201841002024

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيشمس محمد ابراهيم كاظم2027201842160031

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيصالح نجم الدين محمود احمد2028201741048087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية هلمات للبنيناربيلاحيائياحمد محمود مرعي حسن2029311841006004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائياسيل  احمد  محمد عبد2030171742264004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائييوسف رضوان محمد نوري احمد2031171841016145

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائييوسف مقداد ابراهيم عبد2032171841010078

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا جمعة عبد هللا جاسم2033171841013041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى علي ماهر عودة2034161851353134

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبيندى عادل حميد شاهر2035181822163027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيصالح خليل ابراهيم صالح2036171821032032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعبد المحسن نائف محسن حسن2037171821026124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبياحمد موفق احمد حسين2038171821015017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيامجد ليث نبيل محمد نوري2039171821011023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينكركوكادبيمحمد ياسين طه محمد2040201821062059
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية النهرين المختلطةصالح الدينادبيغيث ناظم ياسين مظهور2041181821067010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبياصالة خضر محمد خضر2042171822264007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيياسين احمد خضر عبد هللا2043171721001131

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيعبد هللا الياس خضر طه2044171821209009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيخالص احمد حازم ايوب2045171821027045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية عين سفني للبناتدهوكادبيهوزان عبيد علي عبد هللا2046331822042023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيبراء تحسين خليل علي2047171822285013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيوليد خالد صباح ابراهيم2048171821053042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعبد هللا ابراهيم قاسم عباوي2049171821016055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمحمد احمد حسن احمد2050171821016093

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية العريج للبنيننينوىادبيصفوان حسن عدنان احمد2051171821031019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبياحمد محمود تركي احمد2052171821350028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيحنين نذير محمد يونس2053171822237032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيماهر شامل غانم محمود2054171821077034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيالرسا ارشد رشيد سليم2055171822244014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيمحمد عبد المنعم يونس جمعه2056171821024091

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىادبيسيف سليمان دخيل سليمان2057171821060008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمصطفى احمد هاشم احمد2058171851026262

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةكركوكادبيعمر ابراهيم حديد خضر2059201821220017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمحمود كمال خضر احمد2060201821078114

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياياد زيدان عزيز محمد2061201821085017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيعماد هاشم محمد حمد2062201821009070

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيمحمد محمود طه احمد2063201821201032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبياحمد علي هواس عطية2064201821078009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبياحمد عباس عبد هللا صالح2065201821259024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0الخارجيونديالىاحيائيقتيبة  عثمان  محمد  جاسم2066211841400019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبييوسف عبد هللا خلف فجوري2067201821259242

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية المحزم للبناتصالح الدينادبيامل ماجد صلبي بكر2068181822169002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبيعلي حسن ابراهيم ازكير2069181821004053

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيايمن احمد عبد الواحد احمد2070211821062009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبياسراء خلف سلوم عبد هللا2071181822177002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية ابن عباد المختلطةصالح الدينادبياصاله ماهر عبد هللا يوسف2072181822303002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيمريم صفاء ياس احمد2073181822237025

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةصالح الدينادبيالحسن مزهر طه احمد2074181821291003
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيشاكر محمود صالح حسين2075181821122045

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيسجى ظافر عدنان عبد الكريم2076181822242034

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية طرابلس للبنينصالح الدينادبيعزيز رشيد مجبل ماضي2077181821121012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينادبياحمد جاسم محمد عطيه2078181821005001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية الجاحظ للبنينصالح الدينادبيمهند محمد احمد كناص2079181821091033

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيلمياء حمد محمد ابراهيم2080181822177015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيايوب حسن الطيف محمود2081181851002015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية ربيعة للبنيندهوكتطبيقيبدر زبن حسن روضان2082331751007005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسجاد علي شاكر عبد2083231841005074

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائييقين وليد حاكم عبد الزهره2084241842102127

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعقيل عباس عبد علي عبد هللا2085271841002113

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيجعفر محمد عبد الحسين عزيز2086231841012016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيبنين عماد عبد الحسن هادي2087241842141022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائياالء جواد عبد الكاظم جاسم2088231842115006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد فاضل كريم متعب2089251841031329

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل سرمد عبد جبر2090221841053080

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيامير حسين حنتوش حمادي2091231851020015

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلتطبيقيهيلين عادل حبيب طاهر2092231852116018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيزيد جاسم حسن عبود2093271841037010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيزينب جواد جساب كاظم2094251842104012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينور عباس كاظم مهدي2095241842114266

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمرتضى صالح صاحب جبار2096251841150367

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء نزار عطيه عبد2097251842108102

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيتبارك علي حسين ادريس2098231842127016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيسجاد عبد االمير حسين عبد2099271841153034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف رسول مجيد سعيد2100251841205252

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيتغريد عبدالزهره شناوه جبار2101251842104002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيقمر عدنان كاظم عبد الحسين2102231842087219

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسن فالح حسن محمد2103251841009048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرسل توفيق رزاق هادي2104251842100211

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك عامر فاضل عباس2105251842084128

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيافنان ماجد محمد سعد2106231842140004

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيثامر محمد جمعه ناصر2107251841031117

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياسراء فالح حسن ابراهيم2108251842100040
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قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهدى محمود فيصل عبد2109241842136046

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحسين طاهر سالم خلوف2110221841010028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسن صالح عبد الصاحب2111251851153085

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيعلي فوزي عبود خلف2112231821015018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلادبيقاسم عايد عبد عيسى2113231821038046

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمصطفى عبد االمير عبد نور محسن2114291821010128

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي محمد عبد الزهره حسين2115251851007163

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةادبياكرم شهيد جبوري عبيس2116241821201006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزهراء عدي غالب عبود2117271852057049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيسجاد وهاب عبد الرزاق مهدي2118271851154083

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيعباس كاظم حلص حمادي2119241821012029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيضحى محمد عبد الرزاق عبد المطلب2120241842120153

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيحبيب محمد نجم عبود2121241851036029

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين محيل جبر ساجت2122291821017091

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيمهند جواد كاظم ايدام2123221821082046

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفتطبيقيغفران عبداالمير حمزه حسن2124251852097021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيسجاد مطر ثجيل لفته2125261841001073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائينبأ صباح جاسم محمد2126211842139134

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمحمد شامل عبد القادر عرب2127201841022074

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيميسم عباس حكمان رشيد2128211842138120

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيمنى شاكر محمود ابراهيم2129101842119065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيرباب ايهاب داود رزوقي2130141842094045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيبنان سليمان زكي محمد2131201842118041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيدنيا رشدي محسن مصطفى2132131842091049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء خليل علي زغير2133221842125043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي حسين كريم راضي2134121841202039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير عالء جاسم جودي2135121842107158

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائياخالص حسين كريم ابراهيم2136211842098008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيخديجة كريم قاسم كاطع2137221842323050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيكرار حيدر كاظم كاطع2138221841019123

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيننينوىاحيائيابراهيم قصي صالح ابراهيم2139171841157003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيميالد موسى عيال حسين2140231842154082

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيبنين بهلول علوان عريبي2141291852085003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيوسام سعدون عبدالنبي حربي2142291851153247
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى505.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي غريب عبود رشم2143271851150134

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى500.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيوارث عدنان جبار عباس2144141851017125

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حسن علي عباس2145111851003038

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى احمد جاسم شفيف2146161851140113

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين مهدي شياع ضيدان2147161841352037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيدعاء ناصر حميدي حوني2148131822123010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى احمد صالح حمود2149141821013140

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد جابر دخن راضي2150121821025008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيرحيم ساجد رحيم سلمان2151131821030028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبياية عادل كريم باراني2152151822050009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي صباح ياسر الزم2153151821020075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر العيبي ساهي محمد2154141821200026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيجالب ثامر جالب احمد2155111821029022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار فاخر صدام حسين2156151821007150

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيسجاد عباس كطو علي2157131821045054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبييوسف عادل سلمان داود2158101821033043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيآيه حسين جاسم جياد2159131822072006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس صالح عبد هللا محسن2160141821024119

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيياسمين قحطان حسن علوان2161141822067109

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد مهاوي حسين فرج2162151821002038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح حسن سالم حسن2163141822077046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف عبد الكريم جعفر هاشم2164141821061150

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيفاضل عباس عبد الواحد سعد2165151851003037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيليث سعيد زاهد سعيد2166131851031068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد اياد جاسم محمد2167101851014003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي عماد عبد الرضا محمد2168151851003033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد الصادق خليل فرحان وزير2169241841008098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيمحمود هاشم دخل لهمود2170291841016048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيامجد رزاق كاظم سالم2171231841011014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسن علي مهدي عبد الواحد2172271841001055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيحكمت خالد عبد هللا فرج2173101841022010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمود منتظر هادي محمود2174251841044234

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفدك رائد عبد علي عبد الزهرة2175251842062568

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيمنتظر ناجي حوير طوفان2176271841151036
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء رحيم حنظل حيال2177261842096064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيكاظم أياد كاظم عبد2178221841029051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيساجد صباح خليف علي2179261841016031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائينور حاتم عبيد حسن2180261842083096

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحسن علي خشان حمزه2181141841019068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائينور سعد حمدي علي2182211842093072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيشهد قحطان داود سلمان2183191842194067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيحمد هللا فوزي نواف سرحان2184191841011043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيغاده احمد عبايه عظم2185131842118146

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء حافظ مبدر محمد2186121842082003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيحارث محمد خليل ابراهيم2187191841341028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل حيدر ذياب ناوي2188141842072040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد ثابت عبد زيد علي2189251841012001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار محمد علي طالب2190121842107200

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك محمد اسعد مهيدي2191101842113015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عماد نوار اسماعيل2192101842095056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى عبد الكريم زغير الزم2193151842044136

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيسمية عامر حسن عليوي2194231842117092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم طالب احمد جاسم2195111842133052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرند لؤي مهدي ابراهيم2196121842082012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقيه رياض عبد الرزاق حمد2197251842100239

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيسجاد عالء حسين علي2198271841035018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيفاطمه صهيب عبد اللطيف موسى2199191842200028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيريان حازم محمد صالح ياسين2200171841001051

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين ناظم علي حسين2201241841203213

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمحمد حسام عواد حردان2202191841011121

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائياحمد راضي جاسم نواد2203221841006004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمسلم مؤيد علي حسين2204201841005059

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيقاسم صافي كريم نجم2205231841252113

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيكرم غانم عبد العزيز عجاج2206171841166030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيساره علي حسين خلف2207211842136043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيزهراء يونس طه علي2208211842141044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قاراحيائيباسم محمد ثجيل عكيلي2209221841054004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيسيف علي احمد عبيد2210231841161009
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية بردى المختلطةديالىاحيائيعبد الملك أركان نجم كاظم2211211841229015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قاراحيائيضياء حبيب ناصر شاتي2212221841082005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيرقيه زهير محمد صالح ابراهيم2213211842291051

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي صالح خضر حسين2214291841025039

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيامير باسم حسن محمد2215251841016003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائييوسف محمد صالح ابراهيم2216211841263020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيدعاء محمد حسين محمد2217211842178058

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية البتول للبناتصالح الديناحيائيغدير محمد مطلب حمودي2218181842175009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىاحيائيفاطمه عبد هللا حسين محمد2219211842183018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبتول علي شهيد محمد2220251842062081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيهدى خالد ظاهر جوده2221261842163025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيوفاء هالل محمود خريبط2222261842118025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيآيات طعيمه عبد حمزه2223261842250156

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبنين نعمة عبد الكاظم حمزه2224231842088042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيزهراء هادي هليل ضويحي2225261842090024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيعلي ظاهر كامل داود2226221841019105

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيصبار طالب نابعي لطيف2227291841002081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمرتضى خلدون عبد الصاحب عبد الوهاب2228181841006089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيانور سالم جبارة جوحي2229151841001011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية عقيل جبار حنين2230111842139004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمؤمل حازم محمد حسين2231151851004017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيامل حسن يوسف جابر2232141752110006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيرند رعد غضبان محمد2233131852117028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين مجيد محمد راضي2234101851008016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية فلسطين للبنيناالنباراحيائيمحمد فواز حماد محمد2235191841002066

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيظاهر ناظم رويح طراد2236261841007049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيدينا محمد حسن ياسين2237131822070014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل علي عبدالصاحب هاشم2238141822070027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد علي اغميس منحوش2239141821201013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء احمد ابراهيم عوده2240141822067011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيديانا عبد االمير صبيح علي2241131822071033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيغدير سعدي دعدوش شاكر2242131821252082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى حامد لفته علي2243131821252105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر جالل عبد االمير جاسم2244151821001141
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه عباس جبار كاظم2245151822042024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبينور محمد اسمر اعبودي2246151822056076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيحسين كريم محسن راضي2247131821017037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبينبأ قاسم محمد داود2248131822103065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى ستار عذاب صالح2249121822116015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد عالء خلف رمح2250141821036033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىادبينبأ علي صيهود حسن2251131822283030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين ياس محمد حميد2252121822095013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيدانيه يوسف حميد حافظ2253101822096022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى ماجد محمود احمد2254121821003097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيمريم لواح صاحب ثويني2255131822111109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين قاسم عبيد2256151821009107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيعبد الجليل جبر عسكر نعيثر2257131821017065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عباس احمد غافل2258141821031075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبينور احمد محمد يسر2259141822111056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبييوسف خضر صبح سمرمد2260111821150110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيحسين سليم داود علوان2261131821015013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي عبد الزهرة نعمة عوكي2262261821047118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيعذراء باسم يوسف علي2263161822253025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيعلي عماد محمود ارزيج2264131821014059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيعائشه محمد حسن بخيت2265131822111083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عادل هاشم مشلوش2266141821029054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيمريم خضر مختار علي2267131822086061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيرسل حسين عبد علي ناجي2268131722118057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبينرجس بهاء شاكر عبد الرضا2269121822127108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىادبيحيدر براق حسين علي2270131821257039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0ثانوية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى صباح عبد فرج2271151842045056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىتطبيقيحسناء هادي صالح مهدي2272131852086006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عادل جبار داخل2273141851201175

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيياسمين عبد الجبار صافي حسن2274151852040017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحنين شعبان زيدان خلف2275121752100003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقينور عبدالقهار ابراهيم محمد2276101752118046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيكرار حيدر ارزيج صبر2277151851009040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد احمد جعفر باقر2278131851010067
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىتطبيقيمينة هيثم جاسم محمد2279131852102013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين عبد الزهره مجيد سلمان2280151851020009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين حيدر سعيد عبدعلي2281131851005017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيياسين سعد اكرم هادي2282131851011050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيكاظم جبار حسن حمدان2283131851250058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد حامد كاظم محسن2284131751008001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيكرار علي حسن ساده2285151851071164

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيايه عزيز زهير كريم2286151822052004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعز الدين عاصي ياسين خضير2287261821156024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران مهدي يونس امسلم2288141822191050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هادي احمد غافل2289141821031063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين حسين سلمان محمد2290141822081014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر صبري حسن جاسم2291141821177017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية دار العلم المختلطةصالح الدينادبيايمن خالد رياش حسين2292181821293005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الرطبة المسائية للبنيناالنبارادبيربيع ثائر خلف حسين2293191821349023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنبارادبيعمر رشيد مخلف شحاذه2294191821054034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيغفران هشام جمعه احمد2295131722101079

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيمعاذ سليم عيسى شفيق2296191821021020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية العباس بن عبد المطلب المختلطةاالنباراحيائيسرور ناجي فيصل مجهد2297191842308013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية ام قصر للبنينديالىادبيعلي رعد ناجي فرج2298211821047004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيزينب صالح عبد الواحد محمود2299211822091051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى462.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىتطبيقيرغد عبد الرحمن شدهان سميط2300211852291008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيمحمد صالح موسى احمد2301261821021023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيزيد نوري جعفر حتي2302131821017053

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة مزهر ناصر حطيحط2303161842202123

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمروة حارث عبد المحسن عبد هللا2304161842202130

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه احمد مزاحم هادي2305161842145083

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل رافد جاسم محمد2306161842184069

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيغدير سمير خيري الزم2307161842274010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيسكينة شهيد نتاش جياد2308161842272008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر باسم ناظم كاطع2309161842202126

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيكرار حيدر عوده سلطان2310221841035141

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد هللا عبد الصمد منصور2311161851075094

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيساره صدام سلمان عبد الرحيم2312161852228044
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر مؤيد عبد النبي عواد2313161851085140

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0ثانوية علي المرتضى للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا عامر هاشم زعيل2314221851038004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعقيل حبيب كامل سلمان2315161851340022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيكرار علي مزهر شناوه2316161851051054

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية الرميلة للبنينالبصرةتطبيقيحسين صباح شرهان ساجت2317161851040003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية التضامن للبنينذي قاراحيائيعبد هللا سعد مري طهمور2318221841016013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.4ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد عبدالزهرة خضير2319161842232009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه مقدام كاظم هاشم2320161842197053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعباس علي مزعل نعمه2321221841003107

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةاحيائيسجى رحيم عبد الزهرة قحطان2322161842252016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائيعلي رجاء نهيب زعيبل2323221841042019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيهاجر كاطع عطية مهوس2324281842066037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيتقى عبد الحسين حسن كعيبر2325161842171010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائينور الهدى غازي عبد النبي ديوان2326281842066033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيوسام جميل صاحب كتاب2327291841016059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةاحيائيانتظار حازم عبد العزيز جابر2328161842258001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيأسراء عبد الكريم قاسم حمودي2329161842209003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيمريم يوسف علي جابر2330281842074044

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمنتظر منعثر مبارك سنام2331221841302033

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0اعدادية العمارة للبناتميساناحيائينور الزهراء عبد الرضا صبيح جاسم2332281842059109

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عبد الخالق عبد االمير غريب2333251842062347

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0الخارجياتذي قاراحيائيزينب حامد علي كاطع2334221842401028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيازهر علوان ضاري عوده2335221841011003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيحوراء ثامر بدن صالح2336221842112015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزهراء قاسم حسين سبهان2337161842150014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايالف مجيد حميد سويد2338161842184026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية523.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيتمارا ضياء عبيد هاشم2339161852176015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمحمد غالي عجد صحن2340161851016074

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نعمه فيصل ياسين2341161851051065

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ثانوية اسود الرافدين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن مؤيد عبد الرؤوف عبد المجيد2342161851417004

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0الخارجياتميسانتطبيقيامل رحيم حسين سالم2343281852401001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبياحمد رزاق جندي جياد2344161821030007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيايات رعد فالح حسن2345161822287017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةادبيمناهل ميثم عبد الباري حمادي2346161822166013
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبياحمد عز الدين جعفر ماهود2347161821094001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمحمد سعدون جعفر موسى2348161821061085

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيزهراء هاشم حاتم حقد2349161822245022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينالبصرةادبيعلي ميثم ناصر حسن2350161821393004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء كاظم حمد راضي2351161852380029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيسجى عبد الحسن مكطاف سفيح2352281822095026

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيندى فاضل مهيهي سهل2353221852169026
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