
قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد697.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين سالم جمعه عبد الصاحب1131942070044

كلية الطب/جامعة بغداد693.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيميا فراس عبد هللا ابراهيم2141942094153

كلية الطب/جامعة بغداد693.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايات سمير كاظم حسن3131942070029

كلية الطب/جامعة بغداد690.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى واثق كاظم حسين4111942114065

كلية الطب/جامعة بغداد689.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميساناحيائينبأ عالء هادي محمد5281942087011

كلية الطب/جامعة بغداد687.9ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حيدر محمد رضا عبد الحسين6101941048027

كلية الطب/جامعة بغداد687.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفرح سعدي حميد عبود7101942078117

كلية الطب/جامعة بغداد687.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسما حسين احمد عبد المجيد8101942078080

كلية الطب/جامعة بغداد687.1ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر اسعد جاسم محمد9141941007055

كلية الطب/جامعة بغداد687.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيليلى فهد رحيم نوروز10131942087043

كلية الطب/جامعة بغداد687.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهديل عبد الكريم حميد حسن11101942078160

كلية الطب/جامعة بغداد687.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسما معتصم نعمان عبد12131942070130

كلية الطب/جامعة بغداد687.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر رياض علي احمد13101942119098

كلية الطب/جامعة بغداد686.5ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار نازك لهمود كاظم14101942139061

كلية الطب/جامعة بغداد686.3الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي جمال مولود خلف15101941002055

كلية الطب/جامعة بغداد686.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسن حمد مخيلف16121941001060

كلية الطب/جامعة بغداد686.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايثار احمد عبد محمد17141942196005

كلية الطب/جامعة بغداد685.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عبد االمير عبد العزيز جواد18121942109082

كلية الطب/جامعة بغداد685.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي خضير عباس19141942094080

كلية الطب/جامعة بغداد685.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب ضافر سالم غانم20131942118142

كلية الطب/جامعة بغداد685.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى زهير سلوم عباس21141942078068

كلية الطب/جامعة بغداد685.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس غالب معين عبد الزهره22101942138015

كلية الطب/جامعة بغداد685.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد صدام حسون خميس23141941016008

كلية الطب/جامعة بغداد685.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن وليد بدر حمادي24121941022074

كلية الطب/جامعة بغداد684.1اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمريم يحيى خضير عبد25271942060308

كلية الطب/جامعة بغداد684.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيياسر منذر نعمان عبد الرحمن26261941054071

كلية الطب/جامعة بغداد684.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيضياء رياض طالب حميد27221941051037

كلية الطب/جامعة بغداد684.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيايهاب سمير برزان ندا28101941013036

كلية الطب/جامعة بغداد684.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيعلي نشأت جعفر عزيز29181941127027

كلية الطب/جامعة بغداد684.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى باقر كريم ياسين30141942086075

كلية الطب/جامعة بغداد684.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل وليد كريم سعيد31141942074061

كلية الطب/جامعة بغداد684.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيرضوان ماهر هادي محمود32121941031077

كلية الطب/جامعة بغداد684.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى عبد الكريم علي رزوقي33111941049175

كلية الطب/جامعة بغداد684.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء حميد ابو هدله هادي34111942077016

337 من 1صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد684.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حازم حاتم عبد الكاظم35141941010077

كلية الطب/جامعة بغداد683.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيسيف علي عباس عبد36121941001034

كلية الطب/جامعة بغداد683.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا قحطان محمد وهيب37101941028051

كلية الطب/جامعة بغداد683.3ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيعلي عبد علي محمد سوادي38271941029025

كلية الطب/جامعة بغداد683.3ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك علي حمودي هاشم39141942129007

كلية الطب/جامعة بغداد683.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيكاظم اشرف كاظم خضير40131941020119

كلية الطب/جامعة بغداد683.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيليلى حسن موسى كاطع41131942070195

كلية الطب/جامعة بغداد683.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيفاطمه قصي عبد نور فرحان42271942063155

كلية الطب/جامعة بغداد683.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي رائد عبد الرزاق حسن43101941026195

كلية الطب/جامعة بغداد683.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيكرار جنعان خالص تايه44181941141096

كلية الطب/جامعة بغداد683.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيباقر رائد حميد ابحيلج45221941065006

كلية الطب/جامعة بغداد683.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيرائد يونس حسن كمر46221941053051

كلية الطب/جامعة بغداد683.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيمنتظر حيدر مصطفى هجر47131941236018

كلية الطب/جامعة بغداد683.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيمريم اركان خليل صالح48211942137124

كلية الطب/جامعة بغداد683.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل احمد نيروز ملوح49151941003055

كلية الطب/جامعة بغداد683.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمظهر مظهر صادق سبع50131941031079

كلية الطب/جامعة بغداد683.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيتاج الدين فيصل شديد مصبح51141941015010

كلية الطب/جامعة بغداد683.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسبأ حسين دواي حسن52141942194097

كلية الطب/جامعة بغداد682.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهدى جعفر جمعه مراد53131942121177

كلية الطب/جامعة بغداد682.6ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى سعد جبار محمد54221942421082

كلية الطب/جامعة بغداد682.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه مثنى احمد حسن55141942094128

كلية الطب/جامعة بغداد682.5الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا علي احمد سامح56101941028047

كلية الطب/جامعة بغداد682.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف مهدي داود احمد57131941016128

كلية الطب/جامعة بغداد682.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرؤى قيس صبيح غميس58131942121039

كلية الطب/جامعة بغداد682.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا عالء عطيه علوان59101942115145

كلية الطب/جامعة بغداد682.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيتبارك عبد السالم خليل ابراهيم60281942052023

كلية الطب/جامعة بغداد682.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائينور الدين زغير سعدون هادي61221941065054

كلية الطب/جامعة بغداد682.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيزينب خليل سلمان عاشور62231942126063

كلية الطب/جامعة بغداد682.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيايات عقيل احمد حسين63211942046005

كلية الطب/جامعة بغداد682.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه مالك ابراهيم موسى64141942072133

كلية الطب/جامعة بغداد682.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود فالح حسن راضي65101941026267

كلية الطب/جامعة بغداد681.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسكينه عمار مجبل رضا66101942100061

كلية الطب/جامعة بغداد681.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعمر مازن صبار محمد67101941028062

كلية الطب/جامعة بغداد681.1ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحيدر انور عايد عبد الكاظم68131941037039
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كلية الطب/جامعة بغداد681.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيجمانه واثق عباس عبد االمير69131942121029

كلية الطب/جامعة بغداد681.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه علي جوحي موزان70141942074020

كلية الطب/جامعة بغداد681.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب اسعد داود سلمان71141942112033

كلية الطب/جامعة بغداد681.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد سجاد عبد الغني عبد هللا72161941128019

كلية الطب/جامعة بغداد681.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيفاطمه جاسم محمد فيصل73221942183060

كلية الطب/جامعة بغداد681.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهند عادل داود سلمان74141941009075

كلية الطب/جامعة بغداد681.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد محمد جواد كاظم75121942082023

كلية الطب/جامعة بغداد681.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائينبأ عبد الصمد رضا رشيد76211942170080

كلية الطب/جامعة بغداد681.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينبأ علي حسين فزع77211942140196

كلية الطب/جامعة بغداد681.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مؤيد عبد المنعم علي78141941012046

كلية الطب/جامعة بغداد681.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سامي جاسم شنان79141942078047

كلية الطب/جامعة بغداد680.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي رياض محمد كاظم80131941020099

كلية الطب/جامعة بغداد680.8الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيثامر علي ثامر علي81111941045005

كلية الطب/جامعة بغداد680.7الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى محمد كاظم جواد82101941028090

كلية الطب/جامعة بغداد680.6ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيروان فؤاد سكر غالي83281942052041

كلية الطب/جامعة بغداد680.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيسبأ يوسف رشيد محسن84101942119051

كلية الطب/جامعة بغداد680.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى كاظم فارس ضمد85121942094068

كلية الطب/جامعة بغداد680.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب قاسم عبد الجبار عبد86101942096042

كلية الطب/جامعة بغداد680.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمقتدى جاسب مولى غالي87151941003087

كلية الطب/جامعة بغداد680.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير حازم كريم عريبي88131942093081

كلية الطب/جامعة بغداد680.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد خالد ابراهيم محمد89131941051003

كلية الطب/جامعة بغداد680.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسمارة عالء كريم جوامير90141942194108

كلية الطب/جامعة بغداد680.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد الستار شعبان احمد91191941015062

كلية الطب/جامعة بغداد680.0ثانوية الغد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائييسر احمد عواد راضي92131942114016

كلية الطب/جامعة بغداد680.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء دريد محمد جابر حسن93101942115092

كلية الطب/جامعة بغداد680.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيعباس مصعب طه ياسين94211941263009

كلية الطب/جامعة بغداد679.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد طارق مهدي صالح95101941026022

كلية الطب/جامعة بغداد679.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرقيه رزاق عبد عذاب96131942121052

كلية الطب/جامعة بغداد679.6زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيالحسين علي محمد حسين محمد سعيد97141941010015

كلية الطب/جامعة بغداد679.4ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعمر محمد عبدالوهاب داود98211941020055

كلية الطب/جامعة بغداد679.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعوني علي عبد محمد99111941045025

كلية الطب/جامعة بغداد679.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحسين عالء حسين ناصر100101941002018

كلية الطب/جامعة بغداد679.0ثانوية الموسيقى والباليهالكرخ االولىاحيائيقمر محمد علي عباس101101942007005

كلية الطب/جامعة بغداد679.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد سعد صقر عبد102101941043080
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كلية الطب/جامعة بغداد679.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيمها احمد كاظم عبد103101942103043

كلية الطب/جامعة بغداد679.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيزهراء محمد عواد كاظم104211942156035

كلية الطب/جامعة بغداد679.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائينور قحطان عدنان عبد105101942091111

كلية الطب/جامعة بغداد679.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدانيه ماهر جميل نظام106141942086071

كلية الطب/جامعة بغداد679.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر عبد هللا محمد جواد107141941034005

كلية الطب/جامعة بغداد679.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيرفل علي حسين علي108181942176067

كلية الطب/جامعة بغداد679.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد صالح جبار ابراهيم109131941003039

كلية الطب/جامعة بغداد679.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريم عماد خليل كريم110141942112023

كلية الطب/جامعة بغداد678.9ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمجتبى فلح كمال رشيد111131941016089

كلية الطب/جامعة بغداد678.9ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد افضل وليد عبد هللا112141941007062

كلية الطب/جامعة بغداد678.8اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيامير محمد هادي رجاب113101941026057

كلية الطب/جامعة بغداد678.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمينا مهدي احمد حسين114111942113089

كلية طب الكندي/جامعة بغداد686.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد علي عبد مهوس115141941007004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائينورس بشار قاسم تعيب116141941182092

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالحسين عقيل عبد الصاحب عباس117141941007008

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير فالح حسن طاهر118151942052044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمسلم عقيل صادق محمد119141941182078

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيحسين حسان عليوي عبيد120221941051013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن كريم حسان قصاب121141941047035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى ستار طلب ايدام122221941076125

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياية جواد كاظم عباس123151942042010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيحسين احسان محمد كاظم124261941027031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين لفته حر نور125141941018044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس مظهر صادق سبع126131942072034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد677.9ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيسالي خالد حميد داود127131942108035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد677.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيايمان عماد عبد االمير حمدان128131942121015

كلية طب الكندي/جامعة بغداد677.1ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر عماد حسين عطوي129141942129050

كلية طب الكندي/جامعة بغداد677.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيزينب طالب زيدان تعبان130141942071034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد677.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد قاسم عبد علوان131141941026007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد677.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيحيدر مبدر خلف حسن132211941084012

كلية طب الكندي/جامعة بغداد677.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عدي عبد هللا صادق133131941017025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد677.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى جمال هادي محمود134101942077045

كلية طب الكندي/جامعة بغداد677.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعبدالحق اسماعيل كامل هادي135211941054048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.9زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيديار حيدر حسن عداي136141941010031
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى عثمان محمد ثابت حامد137101941048046

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي يونس صادق جعفر138131941016077

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.5ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعامر ماجد عامر زغير139131941016051

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه نصير عبد الجبار عبد الزهره140131942121122

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم حيدر ابراهيم محمد141141941182001

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميس عباس فاضل حسن142111942080136

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء ثجيل منشد خضير143131942131007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد الكريم مريوش محمد144141941179017

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصبا خضير حمادي صالح145111942075041

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين كريم هميل جدوع146111942218012

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتقى عدنان هليل عوده147151942046035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيتمارا محمود محمد الياس148211942092017

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين نزار رسول عواد149131942091040

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة هادي مغتاض حسن150151942042057

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد ضياء حسين مجيد151131941005027

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيموج احمد امين حسين152101942086083

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد جاسم محي153151942054113

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيروان مهند عبد هللا نجم154261942096048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد شريف جبار كريم155141941019114

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزينب يوسف سليم يوسف156211942138091

كلية طب الكندي/جامعة بغداد675.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد عبد هللا احمد هادي157141941047065

كلية طب الكندي/جامعة بغداد675.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى كريم مزعل حمدان158141941182085

كلية طب االسنان/جامعة بغداد681.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل عادل رشيد حسن159101942136020

كلية طب االسنان/جامعة بغداد680.3ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام رعد صالح جواد160141942129019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزينه جمال جمعه نعمه161101942078071

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا باسل خالد عبد الكاظم162101942115204

كلية طب االسنان/جامعة بغداد678.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عدي كامل يعقوب163101942090009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا لؤي كمال حميد164141942091023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيدينا مثنى محمد ابراهيم165131942075011

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيآيه محمود سكران ابراهيم166101942100008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروان مروان ضاري عبد الخالق167141942112018

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيايمان احمد عبار جواد168211942160001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد676.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه فاضل حسن خليل169141942122005

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.6زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيسليمان داود جميل داود170141941010039
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائياحمد حيدر حكمت صالح171121941001003

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد هشيار حسن احمد172141941007007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد خالد خليفه مراد173131941016007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيقمر وسام حبيب محمد174101942115176

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد اسعد عكاب يوسف175131941001105

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه احمد عبد الغفور محمد176141942078008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ قاسم محمد ناصر177141942127041

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيحوراء رياض عبداالئمه جاسم178181942176055

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.1ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيليث سعد عبد الغني ديكان179141941046030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي مشتاق جليل خافور180151941010074

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي الدين حيدر كاظم حبيب181141941058013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيازهار سلمان ياسين عبيد182151942052004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائينور عمر محمد ابراهيم183211942178224

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء حسين مهنا حافظ184121942114004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيساره اوس صائب عبد االمير185121942109058

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل عادل عبد هللا جاسم186101942109039

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار علي عبدالزهره كاظم187131942106064

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمار ياسر ناظم عبد الرحيم188141941022079

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عيسى عذيب ثجيل189221942204063

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.8ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيابو الحسن رحومي ثابت عطية190131941258001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.4ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد هللا فليح حسن191141941046020

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي زاهد طالب عباس192141941208134

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه معن جعفر عبد االمير193121942107007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم محمد موسى مولى194131941012002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيفاطمه خالد خليل ابراهيم195211942160025

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعبدهللا نجاح حسين علوان196211941017022

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيهاله داود سليمان ابراهيم197211942105065

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيحيدر صادق محمود كعيد198211941026014

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ماجد عباس علوان199111941018127

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد رياض حسن زياره200121941031169

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيات عامر وناس زوين201141942089004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعسل حبيب سلمان عبد202151942054182

كلية طب االسنان/جامعة بغداد673.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينور ايوب يوسف عبد الرحمن203131942125008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد672.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء حسين نعمه لفته204131942121059
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد672.2اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريم زيد منذر انور205131942117113

كلية طب االسنان/جامعة بغداد672.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى علي عبد الحسين حمزه206131942071116

كلية طب االسنان/جامعة بغداد672.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاله عصام عبد الصاحب حميد207141942072159

كلية طب االسنان/جامعة بغداد672.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيهشام عامر داود عباس208131941001129

كلية طب االسنان/جامعة بغداد671.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك مجيد طالب مجيد209141942078022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد677.1ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائياحمد علي مجيد عبود210141941046003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد677.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عماد عبد االمير جواد211101941026252

كلية الصيدلة/جامعة بغداد676.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حيدر نعمه عبد الرسول212141942123002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد676.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عبدالمنعم محمد هاشم213131942073041

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم مثنى شاكر رهيف214141942129043

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم معاذ بدر طعمه215101942078133

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.2اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديمه ياس خضير يعقوب216141942196012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمود برهان محمود نصيف217131941020141

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة محمود جاسم حسن218151942062008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيرسل مهند احمد حسين219211942090069

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيصفا مؤيد عباس كريم220211942098101

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيوئام فراس جبار كشاش221101942139073

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرباب هاشم عيال حبيب222261942120070

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى عدي حميد مجيد223211941020077

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم مسلم حسين عبد224181942275072

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه مؤيد جبار علي225131942118011

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيسجى محمد نصيف جاسم226211942139107

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي ليث محسن علي227131941037074

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيجعفر جاسم محمد عبود228231941008036

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيطيبه جواد كاظم ابراهيم229211942165053

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحسين كفاح فاضل علي230101941028030

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدانيه مثنى ياسين عبد الوهاب231101942078033

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعدنان معتز سامي حمود232131941016061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيآمنه سعد سالم فنجان233141942094002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيايه عباس فاضل عبد االمير234181942205014

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر عقبه نافع صكب235101942117119

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه محمد غزال مشاي236101942119047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء محمد حاوي خليل237101942096033

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعمار عباس عيسى خلف238251941031534
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حامد صدام حسن239151942045032

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حيدر علي صادق240111942076066

كلية الصيدلة/جامعة بغداد674.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيفاطمه وليد عيفان كصب241231942131062

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيدينا ماجد حامد محمد242141942094046

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيهمسه صالح حمودي مجيد243141942094177

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا عالء حسين عويد244111942072120

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد شامل محمود حسن245111941041004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسماء غانم ابراهيم محمد246141942099004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى اسعد عبد الجليل حسين247141941170079

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير ماهر فايق هادي248151942054187

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي حسن عبد علي خلف249131941034039

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيمرتضى محمد زيدان حسين250231941254041

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيمريم سعد محمود جاسم251211942097131

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء ثائر صالح هادي252101942077035

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران عدي سامي عباس253101942099018

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيبان محسن جهاد مجيد254211942102010

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيبتول هاشم محمد شبيب255211942100020

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينور الهدى مجيد مهدي عطيه256211942098162

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء كريم شويش محمد257151942051066

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيضحى طالل عبد الحسين صافي258211942138115

كلية الصيدلة/جامعة بغداد672.8زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا احمد سلمان داود259141941010044

كلية الصيدلة/جامعة بغداد672.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيديما محمد سعيد عبد اللطيف عبد القادر260141942094045

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيرغد محمد عبد الهادي جواد261101952102010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عبد الرزاق صبار عبيس262111951007023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر مقدام عبد الكريم تعبان263141951170007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك ماهر حسن رحيم264141952150001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقينورا حسن علي محمد265131952095020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى رائد عبد علي عبد الكريم266101951044007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهند حميد نايف مرعيد267161951139132

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد فاضل محسن جعفر268141951026006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبأ احمد جاسم محمد269141952081012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيزيد عالء فليح حسن270231951020026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر ايمن فؤاد محمد271101951026086

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.8الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى صفاء محمود اسماعيل272111941045039
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قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيطه قصي عبد القادر محمد273101941002027

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد فراس صالح عبد274141941170074

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية محمد حسين جواد275111942105018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيابرار فاضل دشر بادي276151942050007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشروق محمود محمد عباس277121942087042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه احمد عبد الكريم عبد الرسول278141942112049

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى مازن احمد حميدي279141941021167

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزين العابدين محمد خماس خلف280111951049048

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد476.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب حسين محمد حسن عزيز281141952125013

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد469.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي محمد محمود جميل282141951042015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد484.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقييسر خلدون غازي رحيم283101952119041

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد478.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقينور الدين منعم عبد الحسين جبار284111951058153

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس خالد حسن حمد285101942120080

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره اياد مجيد خليل286111942060017

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيريم ثائر عبد الكريم بديوي287141952224012

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد نبيل محمد عبد النبي288111941017033

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيقاسم حازم محمد علي289141941047113

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعلي خضر محمد زيدان290171941007152

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء عبد الرحمن جاسم محمد291131942093044

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات أيهاب ماجد خضير292141942097008

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيحسن عبد زيد حسون عباس293231941071013

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيوسن خالد جالل طاهر294141942096024

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيفيصل زيد حامد نجم295171941007180

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه حسين شاكر مبارك296251942096132

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.7ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمؤمل نجاح حيدر محمود297131941016086

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيأفنان كهالن عبد الرزاق حسن298261942083002

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائييحيى عبد الكريم محسن حسن299131941012178

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا كريم جدوع نصر300271951001069

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيهارون سنان عبد الوهاب منصور301101951019124

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد محمود سلطان راضي302121951015019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقياسامه عبد الستار خيري ناصر303191951014008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف عثمان فخري عبد الرزاق304101951019130

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر محمود حميد فياض305141951201120

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيفاطمة اياد شذر هاشم306221952163047
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي محسن علي وحيد307111951003040

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيعذراء محمد جويد كريم308101942221055

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ياسر عبد الخالق محمود309101941026263

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عماد ظاهر علوان310101941046007

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىاحيائيسالي زيد عبد المهدي عبد الغفار311131942130022

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء قيس عزيز عبد االمير312111942109030

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرحمه عدنان محسن خضير313131942121043

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيجيهان خالد احمد عبدهللا314201942180035

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جاسم محمد احمد315141942078045

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية خليل عبد الكريم عبد الرزاق316141942134020

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيسالي حيدر عباس قدوري317131942091082

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى مؤيد حامد عبد318101942094045

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيرزان خالد غازي علي319141942071019

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه طارق كاظم سلمان320141942091016

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائينبأ نعمه كاظم حنتوش321191942247029

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد غسان عبد المجيد ابراهيم322101941048003

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيريام احمد انور علوان323131942121055

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيانور احمد شهاب رجاء324231941031018

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيرهام سامي احمد كريم325101942118032

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين عالء محمد حسين علي326121951025025

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصبا نعمه عبد الزهره حمودي327141952078016

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيبسمه ثائر عبد القادر عارف328131952089001

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيسالم يوسف سالم محسن329121941001033

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيدعاء سالم بالسم حسين330131942100034

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيهاجر محمد علي ابراهيم331211942143129

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عباس سلمان باقر332111951006012

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيسجى سروان سمين محمود333201952121017

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك محمد علي نايل334101942097010

كلية العلوم/جامعة بغداد637.1ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب جبار كطافه مشلوش335131942108026

كلية العلوم/جامعة بغداد628.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسرى اثير حميد رجب336101942115127

كلية العلوم/جامعة بغداد628.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيابو بكر سعد محمد هادي337131941020008

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابهى سالم ستار جبار338141942078002

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم علي فيصل عبود339141942067098

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه محمد رضا صادق حسين340111942066010

337 من 10صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي سلمان محمد جعفر سلمان341141941046018

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورس حامد رميض مطر342111942067149

كلية العلوم/جامعة بغداد617.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد تقي هادي عايد ناصر343151941012059

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران هيثم محمد كاظم344101942112019

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب ابراهيم علي حمود345121942112120

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور نصير راغب رضا346141942104072

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيبان سعيد شحاذه حميد347101942079003

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر عباس اسماعيل احمد348151941011183

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء نزار عبد الحسن عباس349121942105098

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورهان عادل نعمه داود350141942122017

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك عادل شوقي حمودي351101942089041

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرحمه عبد الرزاق عبود محيبس352121942094093

كلية العلوم/جامعة بغداد608.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيطيف احمد اسماعيل حمد353101942100072

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيساره سلمان محمد سلمان354101942079017

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عبد الكريم غازي عبد الرزاق355141942117015

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة مهند مجيد علي356101942077060

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسارة ثائر حسين جواد357121942092044

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علي بالسم حسن358151942046101

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة منذر عبد االمير عبد الحسين359101942102057

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فارس مطلك محمد360141942140114

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبود محيبس361121942094220

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الزهراء اجباري سلمان مطر362141942136056

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء علي عثمان كاظم363141942132032

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول هادي محسن عايز364101942077011

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيبسمه جهاد فيصل زيد365101942115023

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا جواد كاظم عبد الحسن366141942140123

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء اركان نجم عبد367111942103029

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك طارق جواد كاظم368141942117014

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا عائد عبيد عبود369111942215167

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس ضرغام نشأت اسود370101942117061

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا مصطفى عبد الوهاب قدوري371101942077025

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيموج عجيل صيوان شطنان372151942050106

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي جمال عبد الصمد خلف373111941023039

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيامنيه عادل قدوري جبير374101942116008
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كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن ماجد مطشر زامل375141941022019

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعثمان جمال غني نايف376111941004058

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه فاضل ساجت شمخي377111942108037

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيرسول حميد جاسم حمادي378191941007062

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأسماء عامر عباس سعيد379111942126003

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماء سمير فائق عبد الواحد380111942076105

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عقيل ستار ارحيم381141941182082

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا حازم جبر عبيد382141942067107

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائياحمد عادل عباس فريح383121941020014

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائياناديل صالح محمود مصلح384111942102007

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ ستار جبار علي385131942093111

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك احمد صبري محمد386131942117045

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرهف طالب خضير عباس387131942100050

كلية العلوم/جامعة بغداد591.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفرح فوزي سي كريم نعمه هللا388141942094130

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدير رافد سعيد فياي389141942076120

كلية العلوم/جامعة بغداد590.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيساره قصي زيدان عبد الوهاب390111942113042

كلية العلوم/جامعة بغداد590.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ احمد عبد الوهاب كمر391101942116062

كلية العلوم/جامعة بغداد589.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيأيه عدي زكي شعبان392131942100017

كلية العلوم/جامعة بغداد588.0االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءالرصافة الثانيةاحيائيرفل محمد راضي شناوه393141942195004

كلية العلوم/جامعة بغداد588.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينور محمد عبود كاظم394131942093126

كلية العلوم/جامعة بغداد586.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيندى حسين علي ابراهيم395151942054271

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه طالب عواد حسين396101942090017

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء صدام الزم عطية397121942112103

كلية العلوم/جامعة بغداد583.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه ماجد حميد قوجان398101942091073

كلية العلوم/جامعة بغداد582.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء محمد رحيم محمد399151942041024

كلية العلوم/جامعة بغداد581.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات سامي محمد حبيب400121942096001

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه ياسين جبار علي401131942091127

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا هشام كريم يونس402141941056005

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسماء علي حليحل وادي403141942074006

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا عزيز ميزر محرب404111942109132

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور سالم خير هللا عبد405121942105206

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيسمر ضياء نواف رحيم406191942246056

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحرير مؤيد حسين علي407111942067036

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه مهدي ابراهيم مهدي408101942117081
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كلية العلوم/جامعة بغداد567.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين جواد كاظم الزم409141941017029

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا حيدر محمد رضا عبد العزيز410101942098021

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريحانه هادي علوان رشك411141942086091

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز نبيل حسام اسماعيل412101941006028

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين ماجد حسن محمد413141942101006

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين احمد عبد حمادي414111941058033

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيداليا جواد كاظم جواد415121942095017

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك محمد حاتم صبح416111942070028

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيزيد يحيى فيصل مفتن417151941005057

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيروان مهدي جلوب راضي418101942102035

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم علي محسن حسن419141942086210

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيسجى خالد عباس حايف420191942166042

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحمزه عدنان كاظم عباس421111941018048

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه عالء شاكر خطار422141942066101

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى جوده كاظم خلف423141941049056

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي خلف محمد علي424161951020091

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيبهيه احمد علي ناصر425131952101002

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم محمد كريم احمد426101951026006

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0ثانوية الحبانية للبنيناالنبارتطبيقياحمد عبد الستار فزع فرحان427191951046001

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقيامجد اياد عبد الكريم محسن428141951046003

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيهمام سعد عنبر ريحان429121951020040

كلية العلوم/جامعة بغداد486.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعال عمر عادل عبد هللا430111952114025

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيفهد حيدر مزهر حمادي431141851175011

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيمتعب مسارع حسن علي432191951019094

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيوعد عبدالعظيم سعد فارس433131851045049

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقينبأ أحمد فاضل جواد434131952073027

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك هشام عزيز ابراهيم435141952101005

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء عبد الجبار عزيز كاظم436121952107011

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عز الدين احمد عبد هللا437101951205019

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي ثابت علي حسين438111951200108

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيالخطاب عمر فاروق عبد العزيز439111951019010

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيباقر احمد حسين جبر440121951032010

كلية العلوم/جامعة بغداد468.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن سمير احمد علي441101951017041

كلية العلوم/جامعة بغداد465.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي ناصر غني عليوي442161951019113
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كلية العلوم/جامعة بغداد465.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء ساجت عبد الجليل وناس443141952132006

كلية العلوم/جامعة بغداد464.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيضياء محمد خضير حمد444101951020072

كلية العلوم/جامعة بغداد459.0ثانوية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى عباس محسن عباس445141951002022

كلية العلوم/جامعة بغداد458.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيبتول ماجد كاظم مسلط446101952110012

كلية العلوم/جامعة بغداد457.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيسبأ حسين اسماعيل خليل447131952101013

كلية العلوم/جامعة بغداد455.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيحسن جمهوري زغير عليوي448281951001024

كلية العلوم/جامعة بغداد454.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه حميد رحيم محمد449141952111025

كلية العلوم/جامعة بغداد453.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا علي احمد فاضل450111951040008

كلية العلوم/جامعة بغداد450.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانتطبيقيعلي غازي صندل سروال451281951043022

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيغسان عدنان سلمان داود452111951016084

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي فراس كاظم عبد هللا453101851042022

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيحسين نجم عبد علي454221951004019

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور احمد حسن مهلهل455111952066030

كلية العلوم/جامعة بغداد449.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء زكي عبد الحسين خضير456141952072015

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيريم حسام حميد احمد457101952117009

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى حيدر صالح حسين458141951026051

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عادل ذرب مشري459141951056004

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمهدي كريم عبد شناوة460281951151766

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد محمود خضير حسون461101951014086

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمرتضى حسين عيدان شديد462151951013047

كلية العلوم/جامعة بغداد444.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياثير احمد عبد الرزاق مجيد463111951006004

كلية العلوم/جامعة بغداد438.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد ماجد يحيى رضا464151951017005

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةتطبيقياسراء كامل موسى هاشم465141952096001

كلية العلوم/جامعة بغداد437.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عبد االمير هادي خلف466141951022063

كلية العلوم/جامعة بغداد436.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقياوس كريم ماجد اسماعيل467231951003008

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيلؤي قصي زكر سعيد468141951170025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد557.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيه هيثم حبيب ظاهر469121942121001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد547.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيدعاء سالم جابر طاهر470141942085006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد545.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيغدير ماجد جعفر سعيد471121942109072

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد544.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي حسين عبود472141941056011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد467.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي ليلو سيد عبيد473281951151474

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد462.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين علي حسين كاظم474151951071071

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد454.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييونس عبد السالم حامد محمد475111951203374

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد449.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيهيا رشيد حميد محمد476101952117042
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد612.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسنى حازم نجم جياد477111942118010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمريم عدنان عبيد حنون478261942108112

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجود كاظم عبد الهادي سلمان479141942086139

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيبراء حميد مجيد طه480101942107007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرحمة ولهان ابراهيم محمد481141942110053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى محمد علي رؤوف محمد482101942091115

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء علي براك منصور483121942107064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيتمارا ناصر جميل محمد484101942116017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء عباس ياسر كمكم485121942094088

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميالد حيدر كرم زامل486121942107234

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة احمد منعم حميد487111942075086

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه خالد حكيم لطيف488141942089040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائييمامه علي صبحي علي489101942091121

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك خضير عباس محمد490141942125005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيريام كاظم خيون كاظم491101942090057

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد568.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينجوم محمد حميد حسن492111942068100

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد567.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عماد موسى محمود493121942086023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد567.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائييمام عباس خضير عبد494101942118122

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد محمد جبار احمد495141942067062

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور سعد رحيم مهدي496121942231111

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك احمد حسين نايف497111942140004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب احمد عدنان رشيد498101942119044

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك خالد وليد هادي499101942117091

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء علي عوده عاكول500151942052015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء قاسم كريم حسن501131942112009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأنداد صباح سالم ناصر502111942065007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب علي ناصر عيسى503101942114033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر رياض نجم عبود504101942090137

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب سعد شاكر محمود505131942095009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان سعد عباس حمزه506111942103036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائينور وسام عدنان محمود507101942091112

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول جمعه الفي حسن508141942194022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم غسان سليم ابراهيم509121942086035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى رشيد حميد علي510151942044124
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيريحانه عدي عبدالصاحب علي511131942091060

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه محمد صالح مهدي512101942101036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائياسماء موفق مجيد علي513101942101010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حسين علي ياسين514141942140023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح محمود شاكر اسماعيل515131942117208

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيشيماء جبار كريم ابراهيم516101952091022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيامل ليث حامد حسن517101952091002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد453.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيياسمين جمال خليل فؤاد518111952074052

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد447.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم فالح عبد الصاحب عيسى519141952149025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد441.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعائشة عبد الرحمن راكع علي520111952103022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب ماجد صبر حبيب521141952133028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد428.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمة ثائر اكرم مجيد522121952117019

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيصديقه حسن حلبوص حمزه523131942236010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله طالب محمود عبد هللا524111942111021

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه نصيف جاسم محمد525111942068036

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه صفاء فوزي جميل526111942068065

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محمد فاضل محمد527141942149060

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد433.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه زياد عبد الكاظم عوي528141952145035

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد432.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب جواد كاظم حسين529111952104011

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد420.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم عبد هللا ياسين طارش530141952072040

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرفاه بشير محسن نايف531101942101055

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد519.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف عصام سلمان علي532111942088006

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران عبد الغفور محمد خلف533121942106091

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهاجر عمار طاهر محمد534111952105054

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمنار عادل جمعه زيدان535151952042026

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.0ثانوية قزانية للبناتديالىتطبيقينور صدام حكمت حسين536211952104009

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد423.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيكوثر عالء الدين اسماعيل عبد هللا537101952119028

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد422.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرواء رحيم عبد عفات538111952069008

كلية القانون/جامعة بغداد575.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيغدير خليل جليل علي539131921007035

كلية القانون/جامعة بغداد569.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيسكينه عمار فؤاد خماس540131922073062

كلية القانون/جامعة بغداد561.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيودق عالء حسين علي541131922112044

كلية القانون/جامعة بغداد558.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيديار نصرت عز الدين محمد542141922106009

كلية القانون/جامعة بغداد551.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء حسين جمعه راشد543121922134044

كلية القانون/جامعة بغداد551.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه عالء حميد صالح544141922080032
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كلية القانون/جامعة بغداد600.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن محمد حسن ميشه545131941012045

كلية القانون/جامعة بغداد588.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسيف هللا عدنان غايب صبيح546151941010052

كلية القانون/جامعة بغداد484.0ثانوية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي جاسم هادي ساجر547141951002013

كلية القانون/جامعة بغداد480.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشهد مهند عكار نزال548111952149006

كلية القانون/جامعة بغداد470.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيجعفر محسن مجوت كاظم549151951002018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد521.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيريام أيوب كاظم ذياب550141922111020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد483.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيشيماء علي ارحيم مخيلف551141922077037

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد482.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيبنين وسام محمود كاظم552101922118014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد481.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم احمد خضير محمد553111922106056

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد479.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيزينب عصام محمود عبد الغفور554101922116007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد475.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل ناصر علي محمد555111922133014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد472.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيريام ياسين طالب عيسى556111922089056

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد471.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبياالء عادل عبد ساجت557141922077006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد470.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيمالك هاشم عبد الكاظم حسين558111921007066

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد467.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيأمير ناهض أحمد خضير559111921011006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد464.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيتبارك محمد علي شهاب560131922096002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد459.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر نزار محيي محمود561111921028141

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد459.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيدانيه فراس جاسم محمد562111922101022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد459.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيأيه حسن اسماعيل حساني563141922127005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد456.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيمريم علي محمد زيدان564101922099039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد455.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف عامر عمر مراد565141921037345

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد454.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد رعد حواس زامل566141921177075

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد454.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد محمد عون عمران567111921015043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد454.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا حسن علي عويد568111922072101

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد454.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيحسين حيدر عبد االمير عبد569101921030004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد453.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبياديان اياد محمد امين570141922134004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد453.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيزهراء قحطان جسام محمد571101922097019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد453.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جاسم عبود فرج572141921037242

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد452.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمعز عبد الوهاب محمود سليمان573111921052093

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد452.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىادبيعلي زهير سليم علي574131921256028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد452.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم احمد علي حسين575141922111060

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد452.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم فاضل راضي جليل576121822105142

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد451.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين عباس فاضل عباس577141922102015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد448.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيساره احمد جبار لفته578101922119017
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد448.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حسين دبخ علي579141921201097

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد448.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيمحمد عباس مرداس صالح580261921176055

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد447.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيامير ستار جابر كاطع581141921001007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد447.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى احمد سلمان روضان582121921006036

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد447.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين سعيد عبد علوان583141921037073

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد466.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحيدرا حسن جليل شمخي584271951001045

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان غني ناصر الدين طه585101941022069

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد السالم احمد شكر محمود586101941055035

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيفهد عبد الرحمن حمد محمد587191941069022

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى علي حسين جاسم588211941273064

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى قصي قدوري شكر589111941020106

كلية التمريض/جامعة بغداد650.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيسيف طالب طهيلو داغر590151941012030

كلية التمريض/جامعة بغداد649.3ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائييوسف مناور خلف عبد591191941001113

كلية التمريض/جامعة بغداد643.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد جبار علي عذاب592111942102046

كلية التمريض/جامعة بغداد641.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل باسم علي حسن593141942111084

كلية التمريض/جامعة بغداد638.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرباب كامل فرج ياسين594151942054070

كلية التمريض/جامعة بغداد638.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان كريم هاتو جويعد595141942110019

كلية التمريض/جامعة بغداد637.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه محمد عبيس كاظم596141942110021

كلية التمريض/جامعة بغداد635.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه علي مكي حسين597111942109157

كلية التمريض/جامعة بغداد632.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنباراحيائيزهراء ناجي متعب رزيك598191942170008

كلية التمريض/جامعة بغداد630.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء حسن محمد حسن599121942112015

كلية التمريض/جامعة بغداد630.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآمنه ماجد نجف هاشم600121942105016

كلية التمريض/جامعة بغداد629.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء رائد محمود علوان601211942098061

كلية التمريض/جامعة بغداد629.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيخوله ابراهيم لطيف جاسم602141942225037

كلية التمريض/جامعة بغداد627.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيتبارك عمر محمود حمدي603211942153015

كلية التمريض/جامعة بغداد626.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره جبار خضير خلف604141942069045

كلية التمريض/جامعة بغداد626.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزينب سعد سلمان حمزه605261942108076

كلية التمريض/جامعة بغداد626.0ثانوية نون والقلم األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسيل مصطفى عبد الحسين موسى606111942097004

كلية التمريض/جامعة بغداد625.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى عدنان خلف عباس607101942221077

كلية التمريض/جامعة بغداد624.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء غازي جاسم ثامر608141942090050

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد642.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايالف ظافر عبد الحميد مزعل609141942112005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه صالح عبد القادر سعيد610101942115184

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد537.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى المأمون حسام الدين محمد سعيد611101942120144

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد534.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم اسامه محمد خلف612151942045078
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد532.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه  عصام موسى كاكي613101942086027

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد528.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل ياسين حسن عباس614101942101053

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد527.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي خضير عباس خلف615121941030123

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد524.0ثانوية المودة األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيديمه توفيق عبد الوهاب عبد الرزاق616131942082003

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد522.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مثنى محمد حميد617101941003040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد520.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مهدي صالح حمادي618111941004090

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد519.0كييف-مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانياالرصافة االولىاحيائيحيدر صباح صالح نصيف619131941228002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد518.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيابتغاء صفاء عمران حسن620111942114001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد516.0ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عالء عبد الحسين يوسف621101941046009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد516.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة محمد حمدان محسن622141942095056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد513.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد صفاء حسين باقر623121941030014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد504.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورهان باسم جاسم خزعل624141942081029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة هللا علي عبد صبيح625111942065193

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد صادق جاسم محمد626141941022002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيبراء عبد الرزاق عبد الجليل ابراهيم627101942123015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد عبد الصاحب احمد628131942070112

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوالء هيثم عبيد نهير629111842084146

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي الرضا ابراهيم خليل خلف630121941031122

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز جمال هادي حسين631101941020095

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير علي عبد الرضا حسين632121942112161

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيسكينه عالء عباس مهدي633131942239015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين لطيف فاضل محمد634111942084049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمؤمل حسين محسن حبيب635111941049122

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد مهند طالب محسن636141941016013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس معد درب كسار637111842065074

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه جمال احمد شهاب638101942077096

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى محمد محيى مهدي639111842085042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه اركان هادي طالب640141942196024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران عادل خضير علي641111942084134

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد429.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس قيس عيالن جاسم642111942105094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد428.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه جاسم محمد محسن643151942048094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد427.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه عدي عبد هللا صبري644121942112026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد425.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب حسام الدين عبد الستار احمد645101942118038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي جميل كاظم محسن646151941002028

337 من 19صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد428.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه الزهراء سالم جبار عبد الرضا647101952114021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد427.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهمام ايهاب عبد ذنون648111951004120

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد426.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا محمود شهاب احمد649131951015036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيأماني عمار فاضل جواد650131952091001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد البشير علي عبد الهادي خلف651141951017070

كلية اللغات/جامعة بغداد550.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيعلي رعد لطيف علوان652101921013031

كلية اللغات/جامعة بغداد547.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيعلي فاضل اصغر مردان653101921030013

كلية اللغات/جامعة بغداد547.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك محمد مطشر كزار654151922045019

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول احمد جعفر جواد655141922106006

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد موفق هادي حسن656121921048051

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبينور االسالم سعد محمود سلمان657131922101086

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيزهراء باسم محمد عباس658211922100022

كلية اللغات/جامعة بغداد529.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عبد الزهره محمد حيدر659141922134064

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبينوران حسين جاسم محمد660271922078052

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيريام عزيز عبد محمد661101922091019

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد وسام جبار محسن662111921027012

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد فوزي عودة عباس663111921033013

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسنين عبد عون خريبط هذاب664121921034036

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبياسل محمد خليل شاكر665131922070007

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرسل محمود جواد احمد666101922120031

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيماجده محمد عبد الرزاق محمد667131922101075

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء رحيم جالب شنين668151922058036

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعزيز اسعد عزيز هادي669271921049078

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيامير محمد جاسم علي670151921017008

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيصفا حسين احمد حسين671101922091032

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيآيه علي حسين خضير672131922072002

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل عبد الواحد صالح سلطان673141922084008

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيرغده صالح حسن مهدي674121922090017

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيسارة مضر تحسين عبد الحليم675101922116008

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيساره هاشم محمد رحيمه676141922134055

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيمهمين نبيل طالب كريم677141921004054

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيايات رعد عبد الرزاق سلمان678101922111006

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيلجين احمد صباح غزال679101922091038

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيوئام زامل عبد محسن680151922055096
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كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيوسن مؤيد نصيف جاسم681111922109102

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيمريم نذير عبد القادر شكر682101922106029

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيرغد رعد محمود يوسف683141922071016

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيكاظم احمد مطر غزيل684141921177126

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى علي جاسم صادق685141922093052

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبياسراء عامر صبح عبد الحسن686131922105004

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب صبيح موسى كاظم687151922045065

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيايه المهدي عبد الحسين حنتوش688261922126017

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيحسنين اياد ديلي منذور689231921063011

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء فاضل شاني عبد690111922089036

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حسن عبد الحسين حيدر691111921059003

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسين فالح محمد ناشور692251921027019

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيأباء عامر صابر محسن693101922106001

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب احمد حنين راضي694141922075104

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيصباح فخري ناجي كاظم695131921019025

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير قيس عوده علوان696121922118045

كلية اللغات/جامعة بغداد427.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيدنيا صالح قزموز حسين697141922106008

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين يوسف مير حسين حسن698151921017032

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0اعدادية االرشاد للبنينميسانادبيمحمد حامد شويح هجول699281921101037

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيعبد العزيز غانم سالم ناموس700261821203039

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيزينب عبد الكريم عباس كاظم701101922107024

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيامال علي بدر خفي702131922103006

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيزينب احمد احمد صالح703101922076023

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبياحمد فالح جندي حالوب704131921007002

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى عثمان حميد رشيد705141922107015

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه عالء كامل كاظم706121922134131

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0ثانوية المودة األهلية للبناتالرصافة االولىادبيديار منذر سعدي احمد707131922082001

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيدانيه عبد السالم عبد هللا عبد708131922095012

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى علي جاسم عبدالعباس709121921047163

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعبد الكريم ليث يحيى داود710131921003040

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد قاسم جابر حمزه711151921020126

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى احمد علي حسين712131921001107

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيجمانه نبيل غازي حسن713141922069009

كلية اللغات/جامعة بغداد613.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حسن طاهر جالي714151942051056
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كلية اللغات/جامعة بغداد563.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسناء علي داود سعد715101942134009

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه محمد ابراهيم سلمان716141942097007

كلية اللغات/جامعة بغداد550.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم قيس كامل عبد الساده717141942108110

كلية اللغات/جامعة بغداد540.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه جمال محمد لعيبي718131942104005

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى قيس يحيى معن719131942118293

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيغيث علي جابر جاسم720101941019117

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا فيصل فوزي مصطفى721101941020109

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك قاطع عبد هللا حمد722141942086055

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياسماعيل احمد خليل ابراهيم723121951206009

كلية اللغات/جامعة بغداد531.4ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد السالم عصام عبد الكريم مصطفى724131951018026

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيحوراء حسين حميد عاتي725151952047014

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حسب عطيس جعفر726141951030026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين محمد حسن عباس727121921003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف محمد حميد شاكر728111921027137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم محمد جابر جعفر729111922072096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيرغد حمزه محمد غضب730131922073042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبييوسف حامد طه محمد731131921001121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيتبارك عبد الكريم كاظم عباس732131922071017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيعال محمد حنوف محمد733111922094058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزهره باسل عباس عبد734131922091049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيبراء احمد محمود كاظم735131922101017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية سعد للبنينديالىادبيعبد هللا حسين علي عبد الحسين736211921060005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عبد الزهره قاسم اعليوي737151921005071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حمد حنظل علي738141921028083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيوسناء ضياء جاسم حسن739111922083058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبينور جاسب صبر موزان740121922112114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيبان جاسم محمد جعفر صادق741111922105011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيدينا عالء الدين حسين نصيف742141922071014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيآيه زياد محمود عبد الوهاب743131922091003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى نزار قاسم عباس744131921023074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد عبد الستار جاسم حسن745111922083023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيامنه طه ابراهيم احمد746151922047004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه زهير كاظم شهباز747131922116040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيسجاد علي جبر حسوني748131921026043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد حسن عباس كليخ749141922080042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن حلو كوكز نعيس750141921028020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر مجيد جلوب رومعي751141922134066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك محمد عبد راشد752111922068015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيجعفر كامل عبد الواحد محسن753131921007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيايات توفيق غازي توفيق754131922073009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عبد الزهرة عبد سلمان755131921007043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين كاظم محمد عزيز756141921026038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جادر ليلو عناد757141921205032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيطيبه نصر علي كريم758131922101065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيطه سعد فرحان فليح759111921012031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سعد سعدون جاسم760141921037191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيعلي هادي محمد طبك761261921203077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عباس فاضل شبيب762111922074050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه جاسم لعيبي ماجد763141922077052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيزينب علي ماء السماء محمد خضر764101922118040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيزيد حسن علي وهيم765101921015021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبياسامه طه محمود عبد766101921027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيرامي مؤيد سليمان جاسم767121921023007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى احمد كاطع حسن768141922134070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه احمد مهدي حريجه769121922125102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء باسم سليمان عبيد770111922111046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيصفا جعفر جاسم شذر771121922102075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس دريد جواد فليح772111921057050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار علي خليل محمد773111921017053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيعلي جمعة حسين حسن774131921025037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر كامل علوان محمد775141921024302

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيبنين مكي عبادي عميش776131922093020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا اسعد فائق نعمان777141921176052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محمد غليم رحيمه778141922068039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبيفاطمه غضبان كاظم علي779151922401044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيهمام احمد عطيه حسين780111921059124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك جاسم منشد موسى781141922095011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيحسن فالح حسن نخش782101921005014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيرضا علي راضي شالكه783141921026047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي خليل ابراهيم784131921017025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0الخارجيونالرصافة االولىادبيعلي باسم فرحان سلمان785131921400015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات محمود علي محمود786121942105019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيموسى الكاظم احمد شاكر عبد الرضا787131941003093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي جبار حمود788141942104023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار لؤي كاظم هادي789111942091062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء احمد عباس شهاب790131942093008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين رحيم سعدون خلف791151941001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيمحمد وحيد فاضل فزع792261941016077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0ثانوية القمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة علي عبد الزهره حسن793141942148006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين نجاح ناصر فرج794131941259009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة حسين حمزة علي795141942224057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا حافظ فاضل جار هللا796111941156054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهديل احمد خالد صباح797151942080174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير عمار محمدجواد محمدحسين798121942113022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر منير صكب غضيب799111941049186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رعد جبار طاهر800131941030099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرحمه شعيب ابراهيم علي801121942093015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيساره حسين هادي رشيد802131942111050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي محمود كاظم803131941002094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقية اركان هاشم دعير804151842048043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريام راسم عوده حسن805121942094103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصابرين صدام عبد الحسين صالح806111942082049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيامير ستار جبر سعد807131941012026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عبد القادر سهيل عبد808111941004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء محمد طالب محمد809131942078004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيموده خالد رشيد حميد810131942131114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب علي حسن علي811131942086041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد جواد كاظم جابر812151941009070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى انمار يوسف عبد الحق813111942070163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيأيات حسين زهراو عبد علي814131942107001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي هشام جواد رضا815141941178013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد فؤاد محي احمد816111941012002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات كاظم سليم عبد الواحد817121942107023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حيدر خليل اسماعيل818141942120005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصادق جبار عويد زاير819141941018070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم محمد مجيد محمد820141942194154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد ثائر سعدون جواد821131941005066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفيروز رضا حسن عباس822101942138020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره خالد لطيف جاسم823131942073044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيميالد عبدالخالق خليل ابراهيم824141942401052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه هادي كاظم جواد825131942111068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حسين سلمان داود826141942100016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا محمد خضير مهدي827101941019089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا خضير828121941031113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر حبيب وحيد جاسم829131941031080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين عالء غازي عباس830121951030026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء جاسم جابر عبد831131952095007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزين العابدين حكمت عبد حميد832111951019024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىتطبيقيحمزه احسان محمد زيدان833131951007020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمنتظر محمد مظلوم فارس834131951005067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد مصطفى احمد عبد االمير هادي835101951030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيالحسين سامي هاشم عبود836271951015008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحمزه علي مهدي حمزه837141951026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد446.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى حسين مزبان محمد838131951012103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيايهاب فراس احمد حسين839131951012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينورا عادل مهدي عبد االمير840111952076044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء علي اسماعيل علي841131952070017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي ثائر حسن مهدي842101851205101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد سعدون احمد خضير843101951016004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيوليد خالد جاسم مخلف844111951016108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى واثق عبد كاظم845131951023047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد ضياء جاسم محمد846111951006145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين علي علوان عودة847101951003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد العزيز صباح حمزه علي848101951020087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد427.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى هاني شاكر سلمان849141951022078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهاشم ميثم نوري حسين850111951006183
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد426.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيشهد حسن ربيع كاطع851131952071026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف ميثم محمد هاشم852111951209063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجميل رغد جميل بهنام853141951018019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن عبد االمير ضمد جابر854121951002021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حامد قاسم مجيد855111951209043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيفرح ياسين موسى ياسين856131952095016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب مهدي صاحب محمد857131952070025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيمحمد ناظم نجم عبد هللا858231951031041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد424.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيايه امير قاسم ابراهيم859131952096002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا محمد خلف صخي860121951025042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنبارتطبيقيحذيفه محمود هويدي مناجد861191951118008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيشمس احمد ناجي غني862131952071024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين عادل حسون عبد863121851039002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيرنين نشأت حسين عباس864131952070015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسماح علي جابر حسين865121942117030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيشفاء جاسم حافظ خلف866131942118177

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعطاء لؤي هاشم محمد867121942090044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر عدنان محسن فارس868141942224060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانعام سالم هاشم علي869141942134015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد521.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيمها عامر محمد مجبل870101942221071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام طالل عايد طالل871101941208045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد517.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء أحمد علي علوان872151942054051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد517.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه علي احمد محمود873131942117072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد517.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيهاجر يحيى رزوقي مهدي874261942126069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد515.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم شكري صبري محمد875131942117231

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد راضي نجم876131942283038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس عبد الكريم محمد عبد الكريم877141942089026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد خالد حمد سماري878111941058004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ جبار كاظم عباس879121942107238

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ احمد طعمه مسعد880151942044176

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة صالح هندي عباس881111942085058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيكاظم منتصر كاظم سعيد882101941003030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيسكينه عزيز محسن عبدالرسول883131942091089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عبد الحكيم جعفر فياض884131942118144
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيناديه جاسم محمد حسن885101942118106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد505.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى عبد هللا قاسم حبيب886151942044115

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيمصطفى مؤيد عبيس ناجي887231941052079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيابتسام كاظم نعمه رحمه888151942045001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد499.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي داود عبد هللا889131941006021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد499.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عمار صباح مجيد890101942120025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى كريم هادي منيثر891141942109032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب مأمون قدوري محمد892101942117051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيحسن علي محمد معيوف893261941034008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد521.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينرجس بديع علي حمد894141952074031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الهدى جعفر جخيور منخي895141952147010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيزيد رحيم جابر كعيد896151951013020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد472.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمروان ظاهر مرعيد خلف897141951048048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عماد سالم جابر898161951363145

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد465.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايمان قاسم مهدي صالح899141952133006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد460.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى حسين حمود خزعل900111951018075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد456.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمسلم رضا محمد جواد سلمان901111851055008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد455.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزين العابدين جواد عبد الكاظم حمد902141851018046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد455.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسام عبد الستار شكر محمود903101951011018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد454.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقياسماعيل يوسف حمد عبد هللا904101951016009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد452.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد هشام امير شلب905151951006036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد451.0اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقيمحمد حسين بازع عبد906261951037016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد449.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعمر فائز ظافر جميل907131951015046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد449.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم محمد سالم جوني908111951018001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد448.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيكاظم قاسم كاظم حميد909231951040026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد448.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن فالح غلب مطلك910161951356017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد445.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيسجاد صالح شالل مجدي911221951035038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد440.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيليث عايد ناجي ناهي912231951181026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد439.0الخارجياتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم علي صالح محمد913121952401014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد438.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيغاده عبد السالم عبد الغفور حسن914191952199038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد438.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيأحمد علي حسين كعيد915141951017001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه مشتاق طالب سفيح916151922052020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيضحى نبيل عبد النبي علوان917261922125018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين خير هللا غضبان دخيل918141921024052
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء فالح عوده جاسم919141922100018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد590.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه كاظم حميد شمام920141922191048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيزهراء  نصيف شواي سلطان921141922401048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىادبيرقيه مهدي وناس حمدان922131922081005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير سعدون نابت جاسم923151922042076

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحيدر اسعد صالح هادي924111921180060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبيعمر خليل ابراهيم غالب925121921036010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيزينب جاسم راضي مرجان926101922106015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل عامر عبد الحسن محمود927141922070030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي حنش شرهان928141922072045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيروز فالح هادي شجر929231922101008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد جمعه اسماعيل930121922102054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر جاسم زغير قاسم931141921026136

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيفاطمه مالك مهدي عبد الحسين932261922083053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين حميد مرعيد محمد933151922051023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيحنين طارق داود حسن934131922116014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء خضر صكبان كعود935151922051028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبينازين فاضل رسمي فريح936131922095035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء فاضل ثجيل عيدان937151922047059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء خليل ميزر محرب938141922075085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حسين نجم عبود939141921061085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيطيبه عباس حسن حافظ940131922076022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حسن جبر حسين941121922085029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيندى جميل كريم شمخي942131922071089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيزينب أمير كريم علي943131922130022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيسجا كريم عجرم حسين944151922050056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن محمد اديب محمد945101921033008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا سعد عبد الواحد احمد946141922109049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيحنين عدنان محسن جبر947131922118034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيأمنه هاني رضا محمد948311922038003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيأيمان فيصل غازي عبد949141922134008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن أحمد أبراهيم محمود950101921014031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه سالم باشط شهيب951131922094062

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى حكيم زامل حنون952151922050073
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي ثائر مطلك سلمان953151921005062

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيعفراء مازن رشيد عبد954141922191052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيأمين شهيد صبر سعيد955191921078001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عالء كاظم ناهي956151922054061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبياسراء حسن عوده حسين957131922070006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار فالح حسين نجم958151922045114

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد500.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم علي عبد الحسين محسن959111922137043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران مالك عطيه فتاح960141922100069

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيبسام أنيس سعيد ساجت961111921028023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس محسن محمد يونس962151922040130

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا فالح علي جبر963111921052042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةادبيأدريس ياسين طه فياض964321921060001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد جاسم فالح عبد الرضا965151922048085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارادبيعلي صادق كريم علوان966221921381016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه هللا حسن عرب علي967141922138008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيبان سعد حميد عبد هللا968111922060006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير سمير صادق مهدي969141922093063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر عدنان حسن علوان970121921003022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه أمين حميد ثويني971111922085003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب جويد جاسم علي972141922108034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0الخارجياتالرصافة االولىادبيزهراء فؤاد كاظم حاتم973131922401029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد474.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي رميض جاسم974111921019010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد مطرود مخلف صخيري975151921003110

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد471.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه صالح عبد الرزاق سويحن976141922102094

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيمنتظر علي آحمد سلومي977111921024052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء حسن عنبر عبد الحسن978141922134025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيرباب كريم عالوي معله979111922108026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبينور خليل حسين علي980141922092055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس عباس حسن عمران981141942080058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول رحيم حسن نعمه982151942048016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر علي حامد هادي جابر983151941004020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حيدر رحيم جبر984111942109113

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيايات سعد مخلف عباس985101942100017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حسن محمد اسماعيل986141942135046
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى رياض مصلح كاظم987111941032083

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين محسن كامل خريبط988151941001036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيازهار نصر صالح عبد الحسين989271942057005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىتطبيقيمحمد خليل ابراهيم ولي990211951282025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب احمد حسين حسن991151952045022

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هاشم لعيبي فالح992141921029066

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيزينب قيصر خليل اسماعيل993131922111053

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد461.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيطه عالء كريم ياسين994151921008065

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد456.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيطيبه احمد بدري هاشم995191922373020

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الرزاق ستار عباس جالي996111921151030

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيتقى جمال حسين سلومي997111922079012

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد444.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبينور شنيع سلمان دواح998261922135032

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد443.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء سعد هللا كريم مايخان999121922134004

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد442.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء رياض احمد نظامي1000151922045051

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمحمد باقر سالم حكمت حمزه1001271951004054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه انمار رمضان جاسم1002111922105050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد570.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا طارق هادي محسن1003141922077038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد569.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبينور الهدى محمد الزم مهوس1004101922103037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى خلف عباس خضر1005111922081046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0الخارجياتالكرخ االولىادبيزينب كمال كريم عبدهللا1006101922401029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر علي ابو شعيعه ياسين1007141922115081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد556.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ابراهيم فاخر حميد1008141922074065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيآيات محمد صباح كاظم1009121922098001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر علي عبد سالم1010141922088052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيرنا احمد جبار حسن1011121922093012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيامنه طالب  زغير كاظم1012141922401013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء فالح حسن سلطان1013111922076068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار خزعل عباس خزعل1014141922097033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيأم البنين رحيم رشيد حسن1015261922084001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حيدر اموري عباس1016141922077025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيخلود نعمه دباش عبيد1017141922191025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء جواد كاظم غازي1018111922094021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي محمد علي1019141922144027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل عالء العيبي عرمش1020111922089047
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيفرح يعرب كاظم شاكر1021111922100020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبييقين ستار جبار خضير1022111922089133

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه هيثم شاكر احمد1023111922073008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيايه طه عواد محمد1024141922139009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد خالد عزيز رجا1025111922095073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره محمد هاشم كبسون1026111922104020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبييسرى حسان علي مسير1027101922119034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبياطياب اسعد نوري ياسين1028111922102002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ طه مجيد نصيف1029111922070091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيآيه سعد عباس عالوي1030121922095003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء مناف جبار وحيد1031141922077028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيلقاء محسن وزة سلمان1032111922067045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك غزوان محمود عيدان1033111922101015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبياالء يونس مهدي صالح1034111922114003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبينور الهدى جاسم عبيد رشيد1035111922150041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي حسين صالح1036141922099039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيساره يونس حسن نصيف1037261922112011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء حميد رجب عبد هللا1038111922087006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيايه حسين عبد خلف1039141922072009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيريام عبد القادر طالب مجبل1040111922100011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد حسين سلمان محسن1041111922136065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم جمال خلف كاظم1042141922110128

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء احمد جواد جاسم1043151922045048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء رحمن عبد االمير علي1044111922117021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه رعد فارس الماس1045101922098020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيوسناء كاظم عبد الحسن صكوك1046261922112019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير جاسم حسين لفته1047141922074105

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ كاظم فياض ساجت1048141922135042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيايات صالح حسن فريح1049111922105005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيامال عبد الرزاق احمد خليفة1050101922129004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى سالم خزعل عليوي1051111922087024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبياريج محمد هادي حسن1052111922114001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيميساء عبد الحكيم عباس جداع1053111922068068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رحيم خريدل ناصر1054141922138004

337 من 31صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىادبياسراء عماد جمعة مجيد1055101922083001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا حازم راجي سهل1056111922076137

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيدعاء خالد جبار علوان1057101922090015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيبلسم عمار عبد هللا حمد1058111922073018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيمسك احمد خليل ابراهيم1059141922090056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيايه صالح مهدي عبد هللا1060111922075006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه عباس عليوي حسين1061111922085002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيام البنين محسن جبار كريم1062141922102006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين محمد جاسم عبود1063111922071014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيزينب هاشم فاضل عزيز1064261922135018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر حامد عطيه محمود1065111922129031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه صبيح حسين محمد1066111922089103

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء صادق جعفر جبر1067111922081021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيغفران عقيل عبد الكريم حاشي1068151922042079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء جواد جبار عصفور1069141922191051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيسلوى فاضل  محمد  جاسم 1070141922401066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس علي احمد توفيق1071111922114018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى صباح حسن عبد هللا1072111942105146

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار سمير عبد اللطيف جميل1073111942080133

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيصالة عمر اكرم صادق1074101942090077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد احمد مهدي صالح1075111942062053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر حياد رضا محمد علي1076141942074128

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه احمد علي حمد1077111942078024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل سالم غازي عباس1078111942084193

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة ابراهيم خليل ابراهيم1079101942122009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين لطيف فاضل محمد1080111942084199

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيايناس ناظم طعمه ساجت1081241942080018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه احمد كاظم فالح1082131942097020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيرؤى عامر حسن عبد1083101942221020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عبد حسن كطوف1084151942044161

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيجنان ظافر هادي حمد1085101942120031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأنسام عطا هللا محمد عبد1086111942076006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب خلف عباس خضر1087111942126029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عقيل علي ديوان1088121942090050
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيمودة حسنين ماجد رحيم1089101952116041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيصفا فالح حاجم مجباس1090111852068012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرانيه نجم عبد االمير ناجي1091121952094029

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه حسن مدران مطير1092111922104052

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى احمد كاظم عبيد1093111922117057

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبينور عقيل حسين ادحيه1094111922112137

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيمرام هيثم فائق هاشم1095261922084026

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيمريم عبد الحسين راضي مطيلج1096131922092078

كلية اآلداب/جامعة بغداد509.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي طه ياسين حسن1097111921057065

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحسين علي محمد مهدي1098111921180054

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمحمد شمسي محمد خليل1099131921017083

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيدنيا زياد خزعل لعيبي1100141922102025

كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيسما عبد الكريم عز الدين محمد1101151922054072

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيرغد حسب هللا مراح نشمي1102141922102029

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا محمد فالح حمود1103101921025014

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر جمال عبد الزهرة حسن1104121921201042

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى سعد كشكول سلمان1105131921023076

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد خالد ياسين احمادي1106141921008050

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيساره سالم حسن عبد هللا1107101922094017

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد شخير حميد1108101922133070

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين عالء سامي جبار1109111921007025

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ثانوية الصباح األهلية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد نصر حسن ابراهيم1110111921038006

كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد رحيم العيبي محيبس1111111922089077

كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد سمير جبار اسماعيل1112141921026004

كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر يحيى محسن حسين1113141921026132

كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيمها منصور عبد هللا حسون1114101922106032

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيديار علي زغير محيسن1115151922053020

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ليث صبري طاهر1116131922098144

كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبيامير صالح كريم سلمان1117141921185033

كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف ناصر محمود سعيد1118111922105006

كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيامير عبد الحسين جبر خريف1119141921400006

كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعبد المجيد خالد مجيد رشيد1120131921012066

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه رعد عبد الرحمن جثير1121141822102009

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك جمعة سواري طاهر1122151922041011
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كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىادبيدعاء احمد عبد الجبار عبد الكريم1123131922127003

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه قاسم حاجم سلطان1124141822093071

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبينور الزهراء علي عبد الحسن مبارك1125141922075204

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ياس عباس داوود1126141922073108

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىادبيعلي خليل ياره محمد1127131921028015

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيمينة حسين حسن عبود1128111822101051

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيتبارك جاسم جبار جليل1129131922098022

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب كاظم مطلك حسن1130141922092020

كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيموسى وادي جسام حمود1131121921003100

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ستار علي حسين1132141922079103

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيايات حيدر حسون رضا1133121922087005

كلية اآلداب/جامعة بغداد557.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه محمد هادي ناجي1134131942127018

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه احمد عبد باقر1135141942076012

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عماد صالح محمد حسن1136101941036003

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبراء خضر ياس عبد1137111942103015

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم صباح حسين كعود1138141942099068

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيعالء سعد رحيم كاظم1139261941044026

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيزين العابدين مضر مرتضى عبد االله1140101951033010

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي احمد جمعة جاسم1141151951011044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيرانيه محمد عزيز عبد القادر1142101922077016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد421.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيتبارك احمد سعدون عاشور1143261922135007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد420.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبيزهراء حسن زامل راضي1144261922073004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمحمد الباقر حسين علي عبيد1145231941046038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير عباس ثاني جبار1146151942054183

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم جواد سلمان نجيب1147101942101116

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسيل اثير حمود كريم1148141942124003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد423.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيقبس محمود عبد حسن1149111842151018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد423.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين محمد عباس حسن1150151942047035

كلية األعالم/جامعة بغداد519.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى غازي سلمان جبر1151131921011099

كلية األعالم/جامعة بغداد511.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيرفل عاطف صالح حسن1152121922117014

كلية األعالم/جامعة بغداد483.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعلي حسين مطشر عباس1153271921044090

كلية األعالم/جامعة بغداد481.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عماد جميل جاسم1154111922137012

كلية األعالم/جامعة بغداد481.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه مهند فيصل خزعل1155141922134039

كلية األعالم/جامعة بغداد480.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيايات حاتم حسين غضيب1156141922065003
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كلية األعالم/جامعة بغداد479.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن صفاء احمد عون1157111921017018

كلية األعالم/جامعة بغداد479.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيأوج فاضل عباس جعفر1158111922077003

كلية األعالم/جامعة بغداد478.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبياس خليل محمد هويش1159121921019003

كلية األعالم/جامعة بغداد478.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد عباس قاسم مريوش1160121921009238

كلية األعالم/جامعة بغداد476.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين حاتم حسين غضيب1161141922065006

كلية األعالم/جامعة بغداد475.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيآينور مكرم صبحي شوكت1162101922090001

كلية األعالم/جامعة بغداد473.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىادبيهمام عبد األمير ياسين عبد اللطيف1163131921256050

كلية األعالم/جامعة بغداد468.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى هيثم فائز مهدي1164141922097022

كلية األعالم/جامعة بغداد467.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه عبد ابراهيم غالب1165121922090048

كلية األعالم/جامعة بغداد466.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف احمد سلمان كاظم1166141921037342

كلية األعالم/جامعة بغداد466.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيحيدر طالب عبد جمعه1167131921014032

كلية األعالم/جامعة بغداد465.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جاسم قاسم مولى1168141921037067

كلية األعالم/جامعة بغداد463.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي علك زاجي1169121921019010

كلية األعالم/جامعة بغداد463.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبياحمد عصام قاسم ابراهيم1170101921015004

كلية األعالم/جامعة بغداد463.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيسماء محمد عبد عون محمد1171111922060025

كلية األعالم/جامعة بغداد461.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء كاظم جاسم حسن1172111922109031

كلية األعالم/جامعة بغداد461.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء علي ارحيم مخيلف1173141922077015

كلية األعالم/جامعة بغداد460.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبياكرم شريف حريجه محمد1174131921012018

كلية األعالم/جامعة بغداد460.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي نجم فاضل نجم1175111921007061

كلية األعالم/جامعة بغداد459.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمحمد تقي جواد كاظم1176131921002072

كلية األعالم/جامعة بغداد458.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيعمر ليث غازي عبود1177101921022054

كلية األعالم/جامعة بغداد457.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيوسام سالم محمد علي1178141921024314

كلية األعالم/جامعة بغداد457.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد فاضل حزام بدن1179111921017060

كلية األعالم/جامعة بغداد456.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عالء الدين حسين حمادي1180111922072093

كلية األعالم/جامعة بغداد456.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عبد الرسول مجيد ناجي1181111921007057

كلية األعالم/جامعة بغداد456.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيمودة علي غازي منصور1182111922094071

كلية األعالم/جامعة بغداد456.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيساره يحيى رحيمه لفته1183111922085031

كلية األعالم/جامعة بغداد455.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيسجاد سالم ناجي صينخ1184271821003057

كلية األعالم/جامعة بغداد504.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر ابراهيم جبر شنيت1185111941004105

كلية األعالم/جامعة بغداد502.0الخارجيونالرصافة االولىاحيائيضياء طالل جالل مرهون1186131941400016

كلية األعالم/جامعة بغداد455.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتقا سليم عبد علي غافل1187111952215056

كلية األعالم/جامعة بغداد452.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد جاسم زبون والي1188151951001002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيسجاد حبيب زكيمي خير هللا1189131921012052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد422.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيعبد المنعم فالح منعم عبد الزهره1190251921045012
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسحر محمد حسن هادي1191131942070126

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد حسين عباس عبد راضي1192131941012134

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد425.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عقيل جعفر سعدون1193221842141035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية685.0الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائياحمد ابراهيم جاسم حمادي1194111941045001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية685.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعلي سامي جبار صبري1195141941010050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقدس رياض عبد هللا مشرار1196111942067160

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عبد هللا ثامر عبيد صكر1197111941016107

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمناف نائل عبود حسين1198141941021170

كلية الطب/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالحسين عالء عبد الحسين محمد علي1199111941019004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية682.2اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد القادر ابراهيم مهدي صالح1200101941026155

كلية الطب/الجامعة المستنصرية682.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه غالب نجم رداد1201111942103032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف احمد عبود كريم1202101941018044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسيف خميس حماد فاضل1203141941170024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسماء معن صادق حمزه1204111942109006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائينعمه رعد خلف مرزوك1205311942065073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680.3الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا احمد عبد الجبار عبد الهادي1206101941028044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب مالك هاشم جعفر1207101942112012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الحميد عالء عباس شهاب1208101941026146

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيهاشم سنان عبد الشهيد محمد1209101941019177

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.4ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه محمد ثامر هادي1210131942087039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيغيث محمد حسن محمد1211291941003200

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيسما عالء عبد الشهيد محمد1212101942102044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى ثامر فاضل مجيد1213111942149055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعال عادل صبري عباس1214111942067104

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد عباس مكي1215111941017039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعثمان علي حسين كاظم1216111941026074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيمحمد محمود عبد السيد هدهود1217231941011086

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس عقيل سالم عبد الكريم1218101942116036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد جواد طاهر جابر علي1219121941002037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعارف عمار عبد الواحد جاسم1220101941043045

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيالسعادة حسين لفته هاشم1221121942109010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيايمان شاكر حامد رئيس1222101942078009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيذلفاء عقيل كريم محمود1223101942136016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ محمود شاكر رحيمة1224111942105144
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه بهاء زكي محمد 1225101942118080

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عباس مشان عبيد1226111942146032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائياميره عباس راضي حافظ1227121942098007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف صالح عبد الحميد صالح1228101941013063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيبنين باسم عبد الزهره مطشر1229101942103012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية676.7ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الكريم فضل جاسم حسين1230111941010021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية676.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينور حيدر عبد الحسين حميد1231101942078150

كلية الطب/الجامعة المستنصرية676.2الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيبهاء حيدر جاسم محمد1232101941002012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية676.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا حسن عبد الهادي حمود1233111942079073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية676.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتمارا محمد صالح علي1234111942105032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية676.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسامة عبد الرحيم ذياب حمود1235111941004012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية676.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي جاسم عبد هللا1236111942110051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية676.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيبراء هالل حسين عذيب1237221942113033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية676.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه عدنان محمود رشيد1238111942126032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.8الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي حمزه سويدان اليذ1239101941002056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتبارك مهند قاسم عبد الحسن1240101942078023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمتعب حسين زغير كويم1241221941067101

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائينوره حميد عبد العزيز علي1242141942125042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيزينب رشيد محمود مهدي1243211942131018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزه هاشم صالح جواد1244131941010049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه عبد الزهرة ارحيم زغير1245111942071079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيازهر هاشم عريبي فرحان1246141941048007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور نجم عبد شهوبي1247111942103094

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين حمزه عبود محمد1248141941018056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسماء كريم محمد سلطان1249111942062004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حسن موسى خليل1250111942217040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس عقيل جبر عبد1251111942124017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند علي حميد طاهر1252111942110044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها مدين طالل ذنون1253111942073096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين عالء نوري صالح1254111941049037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيبلقيس زهير محمد مريمح1255191942189041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيياسمين حاتم منيف ابراهيم1256231942117163

كلية الطب/الجامعة المستنصرية675.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه عالء نزال عباس1257121942121007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيخديجة عبد الكريم جبر كطيش1258141942129010
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرانيا مظفر حسني علي1259121942109030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيميسره غسان عبد الساده حسن1260131942121152

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا محمد احمد علي1261101942115209

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيتبارك زيد احمد نصيف1262211942110014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيزهراء رجب عباس هادي1263211942122017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس أكرم عبد الرزاق عبد القادر1264101942117060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائينور محمد هادي محمد1265101942090135

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي حسين شاكر رحيم1266121941031126

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعيسى عامر علي عبد الحسين1267121941025085

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينوران ضياء علي تمن1268101942137077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ عباس قاسم جوده1269111942096040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين علي حسين طابور1270151941011039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر مروان عبد هللا هاشم1271111941026043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمنار عالء فرحان حمود1272151942040100

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء بشير خيون عيسى1273131942094006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتيم حسن عبد الهادي حمود1274111942079022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر اسماعيل نعمة كدران1275141941182014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى خالد عباس هاشم1276141942112048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمار حسين عبد حسن1277111941017028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدر هاشم كاظم جواد1278111942065046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائينهى عبد االمير غالب عمر1279281942052116

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيزين العابدين علي كاظم عزيز1280271941002079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيابراهيم سالم مطرود معيزيل1281211941034001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيزينب محمد كريم علي1282211942015013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيهبه محمد محمود جياد1283211942094131

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمة فراس حميد هاشم1284231942114098

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيمالك سمير سهم طعمه1285211942097136

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيشمس سالم جليل عاجل1286221942112055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد حسين عمران جرمط1287231941009104

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه فارس حميد علوان1288111942113063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.6ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عماد الدين السيد عبد العال1289111941010005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد قاسم عناية فرز1290141941007071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشهد محمد صالح صحن1291141942094097

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.5المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمروه محمد جالل حسين1292101942078123
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعلي جبار عزيز جاسم1293121941001047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.1ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد رشاد خضير وحيد1294141941007065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعذراء عدنان خليفه جادر1295151942054180

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية النور االهلية للبناتاالنباراحيائيقابلة مظفر قدوري مجحم1296191942382008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد صبري عادي صالح1297191941009268

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد مهند فيصل كريم1298131941017051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيعثمان حسين عباس عبد1299181941141072

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمقتدى علي جاسم علي1300221941076137

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر محمود عيسى معيدي1301161941089070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيبشير كريم عواد حسين1302231941011017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيمصطفى صاحب اكرم حسين1303211941036028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى وليد حميد فنجان1304121942094277

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل سعد محمد مهدي1305101942140008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه علي عبد هللا سلومي1306151942041050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين ازاد كريم محمد1307131941011018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد احمد ابراهيم غنو1308131941023038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيامنه نجم عبد حسين1309151942042008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقمر حيدر عبد الغني هادي 1310111942100029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى رعد ابراهيم ياس1311111942111014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيسما عبد الرزاق حسين زغير1312111942113047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد حسام عباس حسون1313111941049132

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصادق جواد كاظم شاطي1314141941022047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميار مجيد حميد مجيد1315111942084166

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأسماء كاظم صدام حسن1316141942111005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد جابر محسن مانع1317261941054054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيدعاء خالد عبد الكاظم عليوي1318261942102041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيابراهيم محمد غانم ظفير1319211941003008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيسبأ حميد رشيد عبد1320211942097071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.9ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيعلي حسن فاضل فيصل1321241941048013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عماد عباس محمد1322131941020151

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عالء خالد كريم1323151942057021

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم محمد عبد المهدي عبد االمير1324111942103076

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية676.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه عالء كامل محمود1325101942101035

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين مؤيد حسن ياسين1326111941024011

337 من 39صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيرزان باسم فاضل لطيف1327101942119029

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه ابراهيم مهدي عبود1328121942089002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر اكرم عباس هجول1329111941018148

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأنسام قاسم حسون ساجت1330151942046003

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه علي جاسم حمادي1331101942223072

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه احمد غانم وداي1332121942089077

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيحمزة خالد جابر احمد1333211941031018

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيرقيه صباح داود سلمان1334131942210002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيسبأ صبري عبد الستار صالح1335211942104018

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيغدير محمد عبد الرضا جاسم1336211942156055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيتبارك ماهر صالح مهدي1337211942153016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينورجان كامل عبد الكاظم حسين1338231942271429

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوثقى بسيم عبد السميع مهدي1339111942071114

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا جمعه احمد زمان1340141941026051

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى رعد محمد كريم1341111941007027

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيايمان سعدون كريم شطب1342261942120028

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء انور سامي عبد الرزاق1343131942118102

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سعد مجيد محمود1344131942071046

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر رحم سالم خلف1345131942070190

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيود حسين موحان مشكور1346101942115237

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عقيل كاظم حسين1347121942094146

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء فارس رضا صادق1348121942093022

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.7االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين جاسم كاظم تايه1349131941010039

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي مظفر خورشيد1350121941001022

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيامنه ثائر زهير عبد الرزاق1351121942109013

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.2ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ياسين خضير سلمان1352141942112032

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.1الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسما مبدر نعمان وهيب1353101942100062

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيايمن مازن جودي ابراهيم1354131941020027

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيسجاد عامر صفاء احمد1355211941052041

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء محمد لفتة طاهر1356101942131012

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه رياض يوسف نزيل1357151942054199

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه اياد عبد اللطيف علي1358101942090015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ باسم حسن مطشر1359141942110172

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى مؤيد عبد الواحد جاسم1360131941010178
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء احمد عبد محمد جواد1361121942110049

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىاحيائيشيماء احمد كاظم سلمان1362131942102011

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبروج أحمد راضي شلتاغ1363101942137013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه هاشم حسن سي علي1364101942086067

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديانا عامر فارس حمادي1365111942072037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية676.0ثانوية المغيرة للبنينديالىاحيائيصهيب محمد عدوان محمد1366211941051010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر حسين علي راضي1367141942100110

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآيه ثائر عبد الشهيد علوان1368151942054004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيالزهراء مؤيد عبد العباس عبد الواحد1369231942114015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيأحمد حيدر عودة صباح1370111941210001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ليث صالح هادي1371141942097053

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيياسر عباس كريم صحين1372121941026206

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية675.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرم ثامر فاضل علوان1373121941006020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد هاشم جميل1374131941005050

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيصفوة فائز عزيز فليح1375191942194066

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين صفوان عبد الحسين صالح1376231941020092

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية674.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيرفل اياد فاضل مجباس1377231942155016

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه ماجد ياسين مهدي1378111942065065

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.3ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا اميل فاروق صالح1379111941050009

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا سالم حسين سالم1380111941041015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيسما باسل علي كاظم1381231942114079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيامنيه قاسم محمد صالح1382101942079002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل هادي عبد مندلي1383111942065058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم مروان وليد كامل1384111942072113

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد حسن خضير درباش1385111941007008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر اياد طه عبد1386111942106079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد لبيد عبد علي حسن1387131941037097

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى فازع ياسين سالم1388101942136033

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيمرام عبد الرضا كاظم خشيت1389101942103040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس علي واصي مكطوف1390131941012081

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيبركات يعكوب يوسف خريبط1391221942204028

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوسناء سلمان اسماعيل احمد1392121942102090

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى ناصر غازي محمد1393101941023026

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء زياد اسماعيل عرمش1394151942054090
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوجل وليد علي فاضل1395141942107078

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينوران فارس احمد محسن1396111942114126

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مقدم جاسم كاظم1397141941049052

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب رشيد حميد مجيد1398111942101030

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد جليل ابراهيم رشيد1399141941013002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعز الدين حيدر صالح مهدي1400111941018093

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيرقيه وسام صادق طه1401211942291035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا مازن عبد هللا يوسف1402171941008191

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينور وائل فاضل حسن1403101942115229

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية671.8ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيلبنى محمد حسن ناجي1404151942057039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية671.4اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريام علي جاسم عبود1405131942117110

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيرسل احمد سفاح كريم1406261942088037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيبناز ازاد محمد احمد1407211942135015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيزيدون نهاد طه عزيز1408211941065047

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي شاكر حبيب مسلم1409221951363034

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي غازي عبد هللا علي1410161951084178

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا حيدر عبد الجبار بنوان1411131951031028

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد هاشم صحن لزام1412111951058129

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيكاظم سالم جرو علي1413281951009079

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي صالح جعفر بريسم1414131951032002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.7اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين اسامه حسين قمر1415101951026033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقينور عماد توفيق معروف1416321951010032

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي هاشم كاظم فلفل1417131951008045

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد عبد الزهره متعب هزبر1418271951152058

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيامنه ساجت عبد الجليل وناس1419141952132002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيغفران زهير عبد كريم1420121952117018

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبدالكريم عبدالنبي حميد1421161951063069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيباقر محمد جبر عكله1422151951003008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقيبتول مصطفى عبد حسن1423131952080003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الرحمن عبد الستار عبد الجبار عبد النبي1424121951031061

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية487.0ماليزيا- المدرسة العراقية في كوااللمبور الرصافة االولىتطبيقيعبد هللا عثمان مجيد رشيد1425131951203001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيزين العابدين صبيح حسن غضنفر1426281951009036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمصطفى خضير عباس صوب هللا1427281951001150

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيأيه محمد شاكر محمود1428101952120005
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسيف اسعد عبد الرحيم هللا داد1429141951009035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى محمد علي كاظم1430141951047106

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيحسين احمد خالد ابراهيم1431261951014010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيمهند سعد زغير عباس1432261951049057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية479.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى علي مهدي حسين1433141951011070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن رضا كميت عبد هللا1434111951006087

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى جليل عبد الرضا مكي1435121941026171

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حامد عبد اللطيف جوحي1436101941003035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب ثائر عدنان هاشم1437141942112034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عباس هاشم جلوب1438151951011068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيايالف ستار موزان حسن1439281942074008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقياحمد مرتضى حميد عبد الحسن1440161951105002

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيمحمد مجيد فليح حميد1441231951282033

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيياسر مؤيد جمعه داخل1442151951006042

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيهبه حيدر حسين صالح1443131952099026

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيااليهم ستار محمد صالح1444111951005010

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيسجى وصفي شاكر محمود1445101952117013

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية465.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرحمن هاشم محمد حمزة1446141951021044

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنه هللا وليد بدر ناهي1447141942129047

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء اثير نعمه عبد1448131952095005

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ علي عبد االمير عبد الحميد1449121952093022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدير كريم لفته ابو الهور1450151942056088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم براء جبار هاشم1451131942070201

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيا احمد نجيب رشيد1452131942117086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير حيدر مهدي رضا1453121841032007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى تاغي زيدان محمد1454141942121028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل شامل خلوق يحيى1455141942142012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيعبير وائل عبد القهار عبد الرحمن1456151942057030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس يعرب كامل تايه1457131942101044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد كريم جاسم كاظم1458141941182036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء بالسم عبد هللا حميد1459131942071027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه محمد عبد الرحيم ابراهيم1460131942091126

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينور غسان محمد حسين1461131942070240

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرهف محمد عبد كاظم1462141942069032
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايالف محمد هاشم نعمه1463151942041010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد عادل سلمان حسين1464131941016010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء عمار عبد حسن1465131942101002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيساره خالد يوسف مهدي1466131942117149

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايالف نجاح احمد محمد1467131942070033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي داود سلمان1468141941048020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائياملين داود سليم عباس1469131942071006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.8ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد سلمان سعد1470141941046041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيه ريسان عبد الحسين خضير1471141942066010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صالح حميد عيسى1472151942046075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عمار سعيد عبد هللا1473131942096011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيعائشه مازن سامي توفيق1474131942086065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية577.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاله هاشم يحيى أحمد1475141942127045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد وردي بشير مكين1476141941021154

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيايه علي ستار جاسم1477131942101010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيايمان جاسم راضي هيجل1478131942107011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيطيف احمد والي حمد1479131942131088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر عبد العظيم عبد المحسن حميد1480101942117118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك جالل علي حمود1481141942067099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرباب يونس محمد جابر1482131942118081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محسن ياسين نصر هللا1483131942118156

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيديما صبحي جاسم نافذ1484121942089030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه معتصم باقر عبدهللا1485131942091056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبد الحسين جواد محمد1486131942117123

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيرانيا يحيى محمد جواد1487211942092037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين علي جعفر1488141941016086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى جواد مشكور دبس1489131942092050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك رمضان عبد الكاظم ثويني1490151942050023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم محمود كريم محمود1491121942087068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه منعم كاظم جواد1492141942111037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم احسان عمران رمضان1493131942103054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب مجيد خلف سلمان1494151942041044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينورة جمعه سعيد ملوح1495121942094288

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيبان ظاهر صباح شفيق1496131942101012
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير علي وغيد شبيب1497121941006004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه صابر ثجيل شراد1498141942108022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا بركان فخري ناجي1499111941008028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيسيماء عالء قاسم محمد1500131942091092

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات علي حيدر حسن1501111942080013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين عالء حسن محمد1502131941031028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيكرار لؤي سلمان ولي1503121941001054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدالل فارس فاضل حسين1504121942107074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل منتظر حميد مجيد1505131942070077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور ضياء حسين موله1506141942110186

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر اسعد سيد عرار1507141941208063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك مصطفى عبد هللا جاسم1508151942053017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد كيلو جاسم1509111941008056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك علي حميد عباس1510101942117133

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف علي صبحي قاسم1511131941030061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عبد الكريم عبد علي نعمه1512121942107226

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد عصام حميد محمد1513131951014004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه قاسم محمد علي1514131952071032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيغدير سالم ارحيمه عليوي1515131952104011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد عبد الحسين مكلف علي1516281951006144

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيصادق سعد رحيم محمد1517141951052006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيبلقيس علي خليل طرفه1518131952079003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيسرى قاسم جواد علوان1519211952016010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس هاشم عجيل ناصر1520141951042011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقينور طلعت ابراهيم عبد الباقي1521131952072018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد جمعه لعيبي عليوي1522141951043001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد باقر علي خضير عباس1523151851010048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد كامل موسى عبد1524151951015007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي محمود حنظل عباس1525141951201226

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعمار عقيل ماهود جويد1526161951084189

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء جبار زبون كاظم1527151952049009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيعباس علي حسين سلوم1528211951033020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عبد هللا سيد زاير1529151942045042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عطية نجم عليوي1530141942225069
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عبد الحسين مرهون غايب1531131941017041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين اسماعيل ابراهيم مهدي1532131951023011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف احمد علي حسين1533131951014058

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية حيفا للبناتبابلتطبيقيريام عباس جابر سلمان1534231952122009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيمحسن عبد الحسين محمد ساعد1535171951178037

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيسجى كاظم تركي عذيب1536131952093035

كلية القانون/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى سعد عبد الرضا قاسم1537131922106093

كلية القانون/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيجوانا حسين فنخير عويز1538131922072009

كلية القانون/الجامعة المستنصرية546.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيدانيه حامد عناد حمود1539101922129013

كلية القانون/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيضحى محمد عبد الساده عبيد1540131922074039

كلية القانون/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيا خير هللا داخل علوان1541141922070025

كلية القانون/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي رضا عباس محمد1542111921015070

كلية القانون/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد حسن مطلق1543141922111030

كلية القانون/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيغفران احمد مهدي شكر1544131922119026

كلية القانون/الجامعة المستنصرية539.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيآمنه عدي داود عبد هللا1545131922104001

كلية القانون/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي احمد محمد شرقي1546121921017034

كلية القانون/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيبنين حسين علوان ابراهيم1547131922116007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية537.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيحيدر مهند جابر اسماعيل1548131921025016

كلية القانون/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل حسين علي ناصر1549111922060015

كلية القانون/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه الزهراء خالد وهيب رشيد1550141922111048

كلية القانون/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي هادي مهدي1551141921038057

كلية القانون/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيا علي رشيد مهدي1552141922100021

كلية القانون/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد اركان صالح حسين1553111921033004

كلية القانون/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيدينا بدر شناوه حمزه1554141922070023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيسما جبار خليل ياسر1555101922096048

كلية القانون/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء هاشم مهدي محمد1556141922065032

كلية القانون/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبييقين نبيل غازي الوند1557111922137059

كلية القانون/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم علي سلطان مزعل1558141922072102

كلية القانون/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيعال علي زهير مهدي1559131922070054

كلية القانون/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيدانيه علي صاحب شلش1560131922118046

كلية القانون/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيرفاه منذر مكي رضا أبراهيم1561131922074026

كلية القانون/الجامعة المستنصرية524.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حميد جعفر علي1562141921013138

كلية القانون/الجامعة المستنصرية551.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك خميس لفته جاسم1563101942107009

كلية القانون/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه فراس عبد الهادي احمد1564121942106013
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد علي كامل جاسم1565121951030046

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبياسراء فالح حسن عبيد1566131922104003

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك نبيل كريم شمس الدين1567141922099017

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه حمزه عبعوب حسين1568141922115103

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة اكرم حسين عالوي1569111922071070

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيكرار حسين هاشم جبار1570131921012085

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيرقيه ثائر علوان داود1571131922126015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب ستار عباس حسن1572151922051066

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيمروة علي هادي زبون1573141922076106

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيريام خضر حسين علي1574151942061012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا فائز خليل حميد1575141941170035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد عالء صادق جعفر1576121951030095

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار محمد عادل ناجي1577131952117043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيهدى نبيل يحيى كاظم1578131922070088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيقاسم حسين غيدان جواد1579141921031055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعدنان نصير عدنان علي1580151921018071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعقيل علي يعكوب وشاح1581151921018072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيسجاد موسى خليفه حمد1582131921012058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمالك رحيم محيل برهان1583141921205112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيجعفر رشيد حميد عوده1584131921012027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيهدى عدنان عطيه عبطان1585101922113098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد المصطفى حقي اسماعيل حسن1586141921045045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيهويده محمد عبد الرزاق جمعه1587111922116048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبياسامه احمد حامد شهاب1588131921017010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عماد عباس عبود1589151921005114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيابتهال حيدر نايف كزار1590141922221002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى سمير محسن محمد1591131921017097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صباح ثامر عباس1592141921037253

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه علي عبد هللا كاظم1593151922061008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيتبارك هيثم كريم نبات1594131922093023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيهبه ستار جبار علوان1595131922093128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيوئام سمير هاشم محسن1596131922106101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمهدي فالح صالح مهدي1597151921007255

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا سرمد عبد الستار محمد1598131921015031
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين كريم قاسم جاسم1599151921013030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيسما حسنين فليح حسن1600101922117032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى قاسم فرج كاظم1601151921007242

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه سامي لطيف كليت1602151922054035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر علي سالم منصور1603151921007078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس جبار حسن امنيخي1604141921028099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عباس قاسم محمد1605151922051069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيحاتم سامي ذياب حنظل1606141921004008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطادبياحمد حسن سلمان راهي1607261921054001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيعال باسم كطوش لفته1608151922051092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى محمد لفته سيد1609151921010080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيمريم نبيل صدام شاطي1610131922106081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمهدي احمد رحيم سلطان1611111921057110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا غسان رضا محمد صالح1612141921038098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى احمد علوان حميدي1613151921018119

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيضرغام عباس فاخر غيالن1614141921037143

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيطالب غالب حسين عبيد1615261921200072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيرانية صباح حسن حاوي1616131922100016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيايه عطيه علي احمد1617131922111010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم حسين فاضل عباس1618131921011002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه نوري مشعل محمد1619111922068059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة ثامر محمود عبد الكريم1620141922068028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيايالف محمد جدوع سلمان1621141922075016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عبد الستار محمد عزيز ابراهيم1622141922092002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية سعد للبنينديالىادبيحسام حسن علي مجيد1623211921060003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبينبأ حاتم خليل ابراهيم1624131922101083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور ماجد فاخر كاظم1625151942048133

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن ليث علي كاظم1626131941008018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيياسر ميثم احمد جودي1627151941020060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائينور احمد عبد الجبار احمد1628101942221076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد محمود حجو صابر1629131941008075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى يحيى صباح سيد1630151942051117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد سلمان قاسم جليب1631151941008017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيزهراء فاضل محسن جاسم1632211942173036
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه عمار محسن حيدر1633131942070006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي الكرار حامد حمود حسن1634151941011091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه رعد نعمه حسين1635131942107098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيليث احمد عبد الستار عبد الواحد1636131941032009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور ماجد شالل فرحان1637131942118282

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه سالم حسن غني1638141942078036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء حسام جعفر كريم1639131942118013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حسن ياسين كاظم1640131942097006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية440.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن رحمن إبراهيم فريح1641141941017019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيورود خضير عباس جواد1642131942079045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عمار محمد عبود1643151942054135

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمروه محمد عبد الساده دوين1644131952093050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى اثير فالح مهدي1645121951032088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد سعد شغيت حسن1646121951005030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب محمد خزعل مظلوم1647131952092009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى محمد غانم مشكور1648151951017067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية439.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقيمنذر جاسم راضي كانون1649131951025027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيامنيه صالح عبد الحسن مبارك1650151952048003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيديالن قيس عيسى صليو1651111951005021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقينور الدين رعد عبد هللا شالل1652141951016121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد خالد رحيم سبهان1653131951011015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية587.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى حمزة هاشم جابر1654141922072063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عادل عالوي جابر1655141922134043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمها منذر صادق حمودي1656141922077067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه رسول كريم سلطان1657141922076040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبياحمد محسن علوان صالح1658111921180014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي محمود ظاهر حمادي1659111921156082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبييقين جواد كاظم والي1660151922045142

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي عبد الصاحب عباس فرحان1661141921008125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير فالح مهدي علي1662141922127058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار جاسب خليبص عطشان1663151922051109

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيأم البنين حسين مزبان شباط1664151922042002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء طالب خزعل كباشي1665141922073081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبييوسف مزاحم يوسف حسين1666111921152029
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين علي عبيد خضير1667111922085011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي صابر محمد1668141921030071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء صفاء كاظم بوهان1669151922053015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى علي هامل خلف1670141921008114

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيميس اياد مطر منصور1671131922093112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد باسم ابراهيم شرهان1672141922082021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيروان فيصل فاضل فيصل1673141922144020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب امير فهد عبد الحسن1674151922056055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيحسين مظهر نعمان عباس1675211921083009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيأحمد حسين زغير جاسم1676141921029001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيرسل خلف عبد محمد1677131922106024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيجنات ولهان ابراهيم محمد1678141922110035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان محسن زرزور شويمي1679141922073008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى منير عبد الواحد ماهود1680151921002184

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد لفته جاسم1681141921003111

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي ابراهيم خلف1682141922075094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيحسين باسم جبار عطيه1683231921001012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عبد الخالق حسين بدي1684151921011012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صباح غانم جبر1685141922075089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى سعيد كحار علي1686141922109051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب مزهر سلمان جاسم1687141922073063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى مؤيد عبد الكريم محمد1688131921011102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيعالوي هيثم عالوي بريسم1689111921025036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى صباح نوري تايه1690141922111071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب احمد وحيد فرحان1691151922048065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيساره محمد كاظم سرحان1692141922135025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيساره كرم كاظم رويعي1693131922111055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد صدام حسين عبد هللا1694141921008006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيليث سلمان جبار شمخي1695151921002146

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيصبا قاسم حميد دليل1696141922074097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمقتدى كريم موات حاتم1697151921003132

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرنا قاسم شبيب سلطان1698141942114013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير فاضل دريول هاشم1699131942092039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد اكرم ابراهيم محمد1700111941025065
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائينبأ حميد داود حمزه1701261942091028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه كاظم ياسين خاوي1702151942045028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيمهند ابراهيم حرش رومي1703191941094019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية القمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء علي عبد الزهره حسن1704141942148001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى نجم عبد فارس1705151941020054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيريتاج وضاح مهدي عوده1706131942106022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.3االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عادل قاسم هاتف1707131941010081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين علي رحيم بدر1708151942046031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن منخي جبار جدي1709141941050005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء نجم عبود فارس1710141942069039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى عادل علي حسين1711141942111141

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد العزيز طارق عبد هللا حسن1712111941025040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عباس بشير كنجي1713141942135048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه نعمان مهدي محمد1714131942116003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين باسم خزعل درويش1715151942054047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن عصام كريم محمد1716131941008038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل احمد حسن سعودي1717141941184012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصديق محمد صبري شهاب1718111941018065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى اسعد كاظم محمود1719141942149045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسناريا ماجد كاظم فهد1720141942194110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهند حازم محسن هادي1721141941047185

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيهيفر ابراهيم سعيد محمد1722151941009093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسكينة خالد عباس كاظم1723151942047104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي حيدر سعدون عبد1724151951003032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيرقيه جاسم محمد صبري1725131952093019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء صالح قدوري علي1726111952105021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيمحمد ميثم عبدالحسين شراد1727211951013033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد نوفل عبد المجيد عبد العزيز1728151951011074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد مسلم ثجيل شراد1729141951029004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيادريس كريم ساجت محسن1730141951201040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عبد الحسين عودة سهر1731141951047067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيزيد غالب صالح مهيدي1732111951042015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعباس حسن طويرش حسين1733151951013027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية449.0الخارجياتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ محمد سلمان انعيمه1734121952401016
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيرضا سعد الزم جبر1735151951004007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد المنعم حامد كاظم مزبان1736111951156047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد حسن غانم مشكور1737151951017002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلتطبيقيحسن فالح ناجي اسماعيل1738231951254008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيصادق احمد نعيم عبد الساده1739241951010020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيليث عدنان كاظم خنجر1740151951007074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين سالم صاحب صلبوخ1741151951001024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء هادي جاسم شمخي1742151952049013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقياحمد عماد هاشم كاظم1743261851155002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىتطبيقيعبدالعزيز محمد حسين سلمان1744211951085007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد قاسم عبد الرضا خالطي1745151851009005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيجنات حسين جعفر عبد الباقي1746121952107008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى عدنان محسن فارس1747141951200197

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه حسن كاظم شلتاغ1748151952047042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين محمد عودة علي1749151951010010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك عبد الكريم عبد الرزاق محسن1750151922049014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عادل ايوب يوسف1751141921001031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسين جاسم نعمه1752141921003137

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيالزهراء سنان علي سالم1753131922070008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد غسان مأمون عبد1754131921031036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء كامل فرحان جياد1755131922098078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيزيد جالل جويد سلمان1756141921009030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبياستغفار حسن زوير جابر1757151922054002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد مراد كاظم حمزة1758111921210090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد احمد حسن علي1759111921033091

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيشدن حسام صادق جاسم1760121922093025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيزبيده مرتضى احمد محمد1761101922079010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد عبد خلف1762141921026091

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم بشار حبيب ممو1763141922133076

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حيدر محمد علي هادي1764131922116030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الغني محمود علي اسماعيل1765141921176050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيندى علي ناجي عبود1766141922111069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيرغدة كاظم عبد سعدون1767151922042024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبييقين عبد االمير ثامر علي1768151922054122
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيقمر حاتم عنيد جباره1769141922133075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي ابراهيم محمد لعيبي1770151921010047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيساره جالل صدام محمد1771131922093069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىادبيكوثر سعد حميد عزيز1772101922223029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيطيبة كريم ماهود مناتي1773131922096014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمخلد علي غاوي شتيوي1774141921015084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىادبيهجر حقي اسماعيل عبد هللا1775131921250093

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارادبيمحمد عمر جراغ الدين فاتح1776191921348215

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك صالح علي حسين1777141922067024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ابراهيم علوان لاير1778131922099021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبينور الهدى غازي خضير عبد1779251922053064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم رسول حاتم ابراهيم1780141921038002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمحمد باسل حازم جرجيس1781131921003061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد خالد عبد علي ذياب1782131921008132

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي طالب زغير جبار1783151921002119

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء ناجي حميد فياي1784141922133040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيسماء سعدي حمود خريبط1785141922102072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمقتدى عدنان عرب بداي1786131921011107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيحسين مهدي راضي مهدي1787131921034035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف ابراهيم خليل خليفة1788141921015106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيغفران جابر غازي جابر1789131922106067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيروان عباس ضيول طلب1790141922120014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيريتاج محمود حبيب عباس1791111922105030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء ياسين جبار بجاي1792151922058041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب مهدي اسماعيل جاسم1793141922133047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيبراء حيدر محيبس علي1794131922111015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبينور يزن عبد المجيد مصطفى1795101922079029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سعد حبيب ظاهر1796141921003099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيجعفر عامر يونس طاهر1797131921012028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيجوليت عبد الحسن جعفر مخور1798141922143016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف عزيز كاظم عبد النبي1799141921019174

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيحنين عبد السالم  علي  عباس1800141922401029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيدانيه جميل مشكور ثجيل1801151922045032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه أحمد هاشم كاطع1802131922126035
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمقتدى امير وادي زامل1803151921010093

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل محمد عبد الحسين حسان1804151922058031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى ماجد فخري عبد الحسن1805131921012112

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبينور هادي عبد الحسين بكال1806131922077065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد ابراهيم حسن1807141921038168

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيسجى علي عبد الكريم حمزه1808131922078024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمصطفى عدنان سالم متعب1809271921044143

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيرند مهند زين العابدين صديق1810131922088006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيريم علي عبيد اعوج1811141922222030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبينوران حميد كريم عطا1812131922088012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيزهراء معمر وحيد ساجت1813131922132023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين حمزة جاسم غانم1814121921047036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية التقوى المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى سمير فخري شكر1815121921212036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه كاظم حاتم عطيه1816141922074100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسن اجبير حميد1817151921020005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك ياسين مجيد رشيد1818111922076136

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيايات عباس حسن عباس1819141922093012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينادين جاسم محمد عبد1820141922071053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا علي جوحي علي1821141922093081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه حسين سلمان حمود1822121822125042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى كاظم صباح محمد1823121921200071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه مؤيد حمد مصطفى1824111922070004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسين تالي سلمان1825151921008002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية535.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عمر جوزيف يونس1826141942097051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي ماجد صالح مهدي1827121941201046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء فاضل حسون حمد1828141942079053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه باسم لعيبي شريجي1829141942107011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة علي سلمان داود1830131942070169

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس صفاء جميل كاظم1831141942123003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محمود شاكر ذرب1832141942086189

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد غازي عويد جبر1833151942040076

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيرؤى محمد موسى جاسم1834131942107031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل مهند علي محمد1835131942096007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنيه فيصل سعيد معيدي1836141942117009
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدانيه فراس احمد هاشم1837141952111009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0الخارجيونالكرخ الثالثةتطبيقياسامه قصي ضياء موسى1838121951400003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيضحى محمد حسن خزام1839151952053008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد ثاير احمد بكر1840131951258033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيزين العابدين جواد كاظم علي1841131951252038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء شهيد عزيز فرحان1842141952225017

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيورود نصر عبد الحسين اسماعيل1843131922107142

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه جمعه مطر عفان1844101922113066

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل احمد حمزه مهدي1845111942074022

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عماد مردان داخل1846141942110154

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيمنال حسين عيال غالي1847261922139017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم حيدر حسوني محمد1848151922046061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عبد الوهاب عبد الرزاق مراد1849141922079105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيعباس حسن لعيبي رسن1850131921045052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسين محمد عبد هللا1851111921053056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيرفيف رعد عباس علوان1852131922107047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ حسين خالد نعمه1853151922052023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيساره اياد حبيب سالمه1854191922176008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير حيدر هاشم محمد1855141922076081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيعباس اياد محيسن علوان1856261921155014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبينبأ حسين صبيح رشيد1857261922110037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيشهالء احمد حميد حسين1858131922099037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيساره حسين عبد هللا حسين1859131922106052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبينعمت هللا سعد خزعل علي1860141922080063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه يوسف عبد اللطيف صبيح1861131922103076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0الخارجياتبابلادبينجاة فرحان محمد احمد1862231922401054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيايالف مؤيد بهجت اسماعيل1863131922107013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسام كاظم مجبل عواد1864141921008018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيشمس محمد جبار عطيه1865121922090041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيتقى حازم علي عرمش1866151922054019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيعلي احمد محمد حسين1867101921055027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد باسم والي عبد1868141922069033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم احمد حسن وهيب1869121922118060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيإبراهيم احمد عباس كاظم1870111921007001
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيتماره مشرف عبد الرحيم محمد1871131922098025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية بغداد األهلية للبنينالديوانيةادبياحمد عبد االمير كاظم يوسف1872241921044001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0الخارجيونالرصافة الثالثةادبياحمد  غازي عبد الحسن ماجد1873151921400006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيمنار سامي محسن محمد1874131922132047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سعدي فرج عبيد1875141922074070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيهشام محمد كزار جويد1876261921016046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ريسان هندي صعيع1877141922108037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عادل عباس فتاح1878121922134067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عباس فاضل موسى1879111921156100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد رعد نعيمه سلطان1880141921037019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمريم حسن فياض محمد1881261922126082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبينور حسين رمضان موسى1882151922053080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عباس علي صالح1883131921006081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر حاتم محمد عباس1884141921013039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين موسى كيطان1885151921005067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيحسين حامد داود كاظم1886131921034027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حقي اسماعيل فارس1887141921013118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيحسن احمد حديد راضي1888111921160010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيغسق صالح حميد عبد1889101922119023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه جبار حسن صالح1890141922115052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء سالم هاشم كريم1891141922115009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيأمير فاضل عبيد فرحان1892111921165002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد بشير طه عبد هللا1893111921054046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيمنار حاتم ماشاف فندي1894131922086067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى احمد مزعل طارش1895151922048089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسين حربي لفته1896131821027020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيرغد فيصل مويت مشتت1897141922115030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر ستار فريح صيوان1898141921003049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسن كاطع عبد1899141922074053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم هاشم حسين علي1900141922072107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف كريم فاضل طه1901141921009077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد جعفر مجيد كريم1902121921005003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء علي احمد جاسم1903111922084066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيمحمد فراس حرز عباس1904131921033031
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيشمس عمار جاسب والي1905131922100029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةادبيسرى عبد النبي سلمان عبود1906111922164006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيعبد هللا صبار بديوي مجبل1907191921066022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد هاشم دخيخ بدوي1908141921038076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي ربيع حمدي فياض1909111921034036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد جاسم محمد حسين1910121921047067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعمار عدنان خليف عمار1911141921024189

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس فاضل صميدح علي1912141921036038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك عمار حسن شاكر1913121922085003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيسيف علي شديد محمد1914261921175013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمهند نعمان خلف طه1915141921015095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيهديل نعمه حميد محمد1916101922108057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيفاروق طاهر ياسين حمزه1917111921053070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيقيس قحطان منصور فيصل1918111921032037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء صفاء عليوي عوده1919121922125037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيبيداء سلمان حسوني مهدي1920141922080007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر كامل مشيوح جواد1921141921015026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيهارون خالد ماهود داود1922141921013155

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيحسين هادي محمد علي جعفر1923261921013041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمرتضى ظافر حاتم كاظم1924231921051054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمهند رسول ابراهيم هندي1925111921156123

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عبد الزهره عباس طاهر1926151921003126

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الغدير المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيسامر هادي سلمان محمد1927141921207008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيمشيوح مزهر عبيد محمد1928261921200064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبينور يوسف فليح حسن1929131922116056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد جميل مهجر فرج1930151921018048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيفاروق حميد عبيد فياض1931111921034043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه عمر عبد العزيز شنيف1932141922104026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيزينة حيدر منذر ابراهيم1933121922035006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيأفنان داود سلمان حمد1934151922052001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيعلي حسين خليل نايف1935111921160023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحارث عمر خضير علي1936111921053029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيغفران وصفي اسماعيل ارحيم1937131922080049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيوهب حميد محمد عبيد1938111921160047
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا سالم عبد ناشي1939151921020074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبييحيى نصير ضاري خادم1940111921150082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء عبد الستار حامد خليفه1941111922117006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيشذى بشير عبد الحسين زوين1942131942091093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك أبراهيم عفتان عبدهللا1943131942106011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عباس فالح علي1944131942071054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائياستبرق خالد احمد جاسم1945101942109004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك يحيى مالك عبد1946111942080035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيغاده احمد جبار هالل1947131942118203

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيصابرين وليد كريم داخل1948151942051115

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد حيدر ذاري هاني1949131941010144

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد نبيل موجد خضر1950121941007011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حسن محمد عبد الحسن مزهر1951101941048026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى عامر محسن مريوش1952141942066063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جبار لفلوف ناطور1953141942073052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيوديان هالل نواف ركاد1954101942109108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيدينا اياد مهدي عبد االمير1955131942281028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسيل احمد خضير حمد1956111942085003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد فالح تركي فرحان1957111941025069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى عماد نعمه عبد الحسين1958131942118292

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيحمود حامد خليف مهاوش1959131941006025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءالرصافة الثانيةاحيائيكرار عماد مجيد محسن1960141941184011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائيسوسن احمد محمد عبد1961131942110015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيهديل ماجد محمد حمزه1962131942106075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلبنى علي جعفر موسى1963141942109047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء حيدر ناصر سلمان1964131942086017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سمير جاسم ناصر1965141942073055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين عباس حمزه عبد الحسين1966121942087007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء حسن رسول حسين1967131942117064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين عبد الحسين ياسين حمود1968141942194027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء ماهر محمود مخلف1969131942110013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائينور شهاب حمد عران1970201942102084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيزينب غسان عدنان حنون1971231942126066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الوهاب حامد جياد جاسم1972101941022068
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائييسرى مهند حسين خميس1973101942115245

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيآيات محسن عيسى عذافه1974131942118006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيآيات حيدر عبيس جاسم1975231942090026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عالوي موله سيد1976151942040087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر صادق مجيد عزيز1977141941048014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء فراس هزبر محسن1978131942106026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء صالح عوفي شرقي1979141942140019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقمر حيدر عبد الستار جبر1980121942107210

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره حسين اسماعيل ابراهيم1981111942072063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمود صالح عاصي1982131942107052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء حسن باقر هادي1983121942113008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيزهراء خلف رحيم صالح1984211942262005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم صباح نجم خضير1985111942085063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر حسين عالوي عباس1986101941022039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم فهمي قاسم جاسم1987151942054239

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيبنين سعد فنجان مزبان1988131952093010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيحسين ستار رزاق محمود1989271951014017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعبد هللا فالح عوده غافل1990231951051031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عبد الرزاق شكر محمود1991101951011049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيمحمد باسم محمد سرحان1992231951010032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيفارس عباس كريم غضبان1993241951074016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب صالح عبد الحسن عطيه1994121922098051

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد ماجد تركي فرحان1995111921166031

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمقتدى علي جاسم كاظم1996141921045069

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيضحى نصير نجيب حميد1997131922086059

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيمحمد هادي هاشم خليف1998261921173046

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيمختار عماد علي سريسح1999111921029062

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيشيرين حميد مظلوم حسن2000151922050070

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حيدر شكير شالل2001131922118067

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيرونق هاني حسين علوان2002141922097016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب كاظم طنبير عويد2003141922222038

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي احمد جبر يوسف2004121921005041

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيمحمد صادق ثائر صباح2005131921038046

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيهادي حمزه حسن جاسم2006261921173054
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك مازن عبد الهادي خلف2007151922041014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر باسم عبد الحسن رحيمه2008141921208060

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيشروق باسم هاشم زيدان2009131922118103

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد العزيز عبد هللا حمادي كاظم2010141921026067

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى رعد صدام عبد علي2011121922134094

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيآيه ظافر مريوش عسكر2012101922117008

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيمريم اياد سعيد داود2013131922132041

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيمصطفى ماجد عجيل فارس2014231921192025

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي حسن فرج2015141922070048

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقياسامه عبد االمير عطيه عباس2016221951374004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا خليل ابراهيم حسن2017111921180095

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حيدر عبد الكريم حيدر2018141942125004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدنيا محمد عبد الرضا عبد2019151942045025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائييونس يحيى كاظم شذر2020131941003099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم محمد عبد صالح2021131942080036

كلية الطب/جامعة البصرة684.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حسن اسماعيل عجر2022161942162043

كلية الطب/جامعة البصرة684.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيفهد عمران منصور فهد2023161941355066

كلية الطب/جامعة البصرة683.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور ستار جبار عباس2024161942165466

كلية الطب/جامعة البصرة682.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيرضا عدنان خريبط حسن2025161941075086

كلية الطب/جامعة البصرة682.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد مشتاق صالح عبد الخالق2026161941085065

كلية الطب/جامعة البصرة680.2ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشمس محمد عواد بنيان2027161942165290

كلية الطب/جامعة البصرة680.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيهاني عقيل حميد عبد الكريم2028161941075313

كلية الطب/جامعة البصرة679.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد رشيد حطاب مريوش2029161941084048

كلية الطب/جامعة البصرة679.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن حاكم محيسن عبد الهادي2030161941060021

كلية الطب/جامعة البصرة679.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى محمد يالي حسون2031161942162040

كلية الطب/جامعة البصرة679.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرغد الياس خضير عباس2032161942165137

كلية الطب/جامعة البصرة678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء حكيم سلمان فجر2033161942165166

كلية الطب/جامعة البصرة678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى علي عبد الزهره جمعه2034161941075298

كلية الطب/جامعة البصرة678.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسكينه حسين عبد علي حسن2035161942184181

كلية الطب/جامعة البصرة678.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس صادق احمد داخل2036161941038031

كلية الطب/جامعة البصرة678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيصفا محمد عيسى عاشور2037161942165305

كلية الطب/جامعة البصرة678.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةاحيائيمؤتمن زكي يوسف جازع2038161941124014

كلية الطب/جامعة البصرة677.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمصطفى محمد احبيني عاشور2039161941105050

كلية الطب/جامعة البصرة677.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينورهان خليل ابراهيم اسماعيل2040161942165483
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كلية الطب/جامعة البصرة677.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الحافظ احمد بدران2041161941060082

كلية الطب/جامعة البصرة677.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيعال بهاء محمد امين يوسف2042161942165314

كلية الطب/جامعة البصرة676.8ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيفاطمة حقي طاهر مشهد2043161942156022

كلية الطب/جامعة البصرة675.3ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيايه نعيم عبد الجليل عبد الحسن2044161942156004

كلية الطب/جامعة البصرة675.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيام البنين سامي حمود ياسين2045161942165035

كلية الطب/جامعة البصرة675.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنت الهدى دالي فهد عيار2046161942202029

كلية الطب/جامعة البصرة675.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد االمير محسن جياد2047161942381138

كلية الطب/جامعة البصرة675.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا ميثم محسن خريبط2048161942183064

كلية الطب/جامعة البصرة675.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمقتدى غالب داغر سعود2049161941084129

كلية الطب/جامعة البصرة675.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين احمد سلمان جاسم2050161941088008

كلية الطب/جامعة البصرة674.7ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد عبد وهيم2051161941392006

كلية الطب/جامعة البصرة674.4ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد عبد الرسول نعمه2052161941084077

كلية الطب/جامعة البصرة674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الرحمن سوادي رومي2053161942165183

كلية الطب/جامعة البصرة674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسجى فوزي كاظم شاهين2054161942165277

كلية الطب/جامعة البصرة674.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين محمود علي جمعه2055161941140027

كلية الطب/جامعة البصرة674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى جاسم داغر سعود2056161941075283

كلية الطب/جامعة البصرة674.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيسارة نزار سعيد لوج2057161942152123

كلية الطب/جامعة البصرة673.5ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينبأ عادل مكي عبد اللطيف2058161942165439

كلية الطب/جامعة البصرة673.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الباسط عودة داخل2059221941046005

كلية الطب/جامعة البصرة673.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيهدى رياض قاسم محمد2060161942381122

كلية الطب/جامعة البصرة673.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفرح عطيه كليف علي2061161942152183

كلية الطب/جامعة البصرة673.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء احمد شنين علي2062221942185051

كلية الطب/جامعة البصرة673.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين عدنان مجيد حميد2063161941060031

كلية الطب/جامعة البصرة673.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي حسين سلمان2064161942280054

كلية الطب/جامعة البصرة672.6ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيمريم خلدون خلف حنون2065161942156024

كلية الطب/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين علي كامل سلمان2066161941075071

كلية الطب/جامعة البصرة672.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين عباس يوسف2067221941036238

كلية الطب/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره احمد محسن هاشم2068161942165257

كلية الطب/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشهد طعمة محمد ديوان2069161942165294

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حيدر نزار عبد الكريم2070161942165344

كلية الطب/جامعة البصرة671.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسن جواد كاظم عواد2071221941003029

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسين محمد سلمان2072221942414090

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عقيل محمد صيهود2073221942125108

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس حمزه عباس سلمان2074161941038029
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كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةاحيائيانتصار احمد حمادي عبدال2075161942299002

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه جاسم عويد جالب2076161942165339

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينور عبد الحسين محسن رسن2077161942383148

كلية الطب/جامعة البصرة670.8ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حازم لطيف شالل2078221942421015

كلية الطب/جامعة البصرة670.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد االئمه ناصر زامل2079161942165182

كلية الطب/جامعة البصرة670.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد حسن ناصر دكسن2080101941026016

كلية الطب/جامعة البصرة670.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيايناس عدنان مالغي كاطع2081221942232003

كلية الطب/جامعة البصرة670.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين حميد كامل محمد2082221941093029

كلية الطب/جامعة البصرة670.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيابرار محمد عامر فياض2083161942162002

كلية الطب/جامعة البصرة670.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى محمد كاظم علي2084161942450080

كلية الطب/جامعة البصرة669.3اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيآيات علي طابور ثجيل2085131942070002

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عذافة فزع عباس2086161942207019

كلية الطب/جامعة البصرة669.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيفيد محمد علي عواد فاضل2087221941035174

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الحسن محمد علوان2088221941058047

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي خيري علي عبد هللا2089161941075161

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياطياف علي يونس عجر2090161942165023

كلية الطب/جامعة البصرة669.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيحسن رافد دفتر جويد2091221941026014

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى باسم محمد نصار2092161942152232

كلية الطب/جامعة البصرة668.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد خضير عباس فاضل2093141941028003

كلية الطب/جامعة البصرة668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيضحى فتاح حسن قاسم2094161942165308

كلية الطب/جامعة البصرة668.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم خماط سلمان2095221942421037

كلية الطب/جامعة البصرة668.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهدى عبد المحسن حميد عبد الرضا2096161942152254

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة684.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى احمد عبد الواحد سلمان2097161941392010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة683.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيبراق حيدر حسن خلف2098161942332018

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة681.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيبة علي عبد الحسين كاظم2099161942332076

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة678.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر عبداالمير عبدالحسن طالل2100161941074016

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة674.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي سلمان حمدان شلوكه2101161941394015

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة673.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيذو الفقار احمد جاسم عبد الشاه2102161941105020

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة673.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء سعد جابر صدام2103161942332043

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيعباس جميل عودة زرير2104161941022018

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيزهراء خالد رزاق لفته2105221942314010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيحسين حيال ذياب داهش2106221941046017

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة670.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف ناصر حنون عبيد2107161941119025

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة670.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيختام ستار جبير علوان2108141942149017
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى هيثم عباس حمود2109211941274049

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيقاسم عقيد جلود شلش2110221941015027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد قاسم عباس حمدان2111161941084116

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد جواد جبر شامخ2112161941119019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهور عقيل خيري الزم2113161942184130

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائياسماء حسن شاكر جابر2114161942264004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي وليد عبد الرحمن محمد2115161941060100

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي رياض جبر منعوت2116161941075163

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.2ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمحمد حيدر اسماعيل اكحامي2117161941003021

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد اسعد عبد العزيز عبد السيد2118161941075007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء طاهر صالح طاهر2119161942207043

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد كاظم عبد هللا محمد2120161941140011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره كاظم عبد الصمد علوان2121161942184172

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةاحيائيحمدي شريف مسافر شريف2122161941124003

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيميالد محمد فليح حسن2123161942169084

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمرتضى مشتاق رشيد عبيد2124221941035226

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيامنه عبد العباس حمدي مالك2125161942145014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيتقوى كاظم كريم كريدي2126261942132029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيشفاء حسين والي عبد2127221942203068

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايات جبار محمد محسن2128161942165051

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيزينب شهاب احمد عطوان2129161942169056

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه احمد دينار شهاب2130161942228086

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء سعد جاسم رشم2131251942108141

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء شريف نجم الدين عبد الحبيب2132161942450022

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيمنار رحيم عبيد شاطي2133261942096133

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد اركان ثاني مشاي2134161941075006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيجعفر عدنان حسون علي2135161941019007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0الخارجيونالبصرةاحيائياحمد منذر عبد الرزاق سوادي2136161941400005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة666.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيميساء باسم عبيد خليف2137161942152217

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة665.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس محمد لهيب ناشد2138221941076074

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة665.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن عبد جساب2139221941002223

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة665.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيكرار احمد سندان شرشاب2140221941002199

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة665.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيدينا حمود عادل حمود2141161942218036

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة665.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي صباح ضايف جابر2142161941060076
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة665.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمجتبى فاضل هادي محمود2143161941075218

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة665.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسنين عادل ابراهيم رمضان2144221941363021

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة665.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عبد الكاظم هندي هادي2145161942162063

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.8ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيشهد فاضل شهد محيل2146221941080015

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيمجتبى حسن حياوي جميان2147161941019035

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحسين وسام هادي شعالن2148221941356035

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبود مهدي صالح2149161942296009

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمحمد علي عبد الحسن علي عبيد2150221941072100

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيبنين عبد الحافظ احمد بدران2151161942152044

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة قاسم حسين خلف2152161942202144

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد عبد الجليل هدار2153161941365054

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيعلياء علي جليل غضبان2154221942204102

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيألق عبد الحمزه عبيس حمزه2155231942088026

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحمزة حسن عبد سلمان2156141941048026

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائياحمد قاسم جبار ثامر2157161941002002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزكية حسين فرعون حسين2158161942290030

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر منصور جاسم منصور2159161941085074

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء صباح حسن شريده2160161942165175

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين خالد مكي نايف2161161941075327

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.9ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيمنار نعمه حسين محمد2162221942159030

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.7زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيزيد غسان عبد الستار عبود2163141941010034

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيرسل نبيل محمد علي2164161942156010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد هللا جميل طالب2165161942450023

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عبد  هاشم عطيه2166221941040040

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينعم منذر خالد عبد اللطيف2167161942165448

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الحليم حسين عاشور2168161942165230

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد شكري رزاق شياع2169221941058075

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةاحيائيموسى صالح عبد الرزاق ناصر2170161941067026

كلية طب االسنان/جامعة البصرة675.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعباس مثنى صباح عبد الحميد2171161941075120

كلية طب االسنان/جامعة البصرة675.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عصام خليل ابراهيم2172161941075177

كلية طب االسنان/جامعة البصرة675.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب اسامه يحيى محمد علي2173161942165214

كلية طب االسنان/جامعة البصرة674.7ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيمنار محمد جاسم محمد2174161942156025

كلية طب االسنان/جامعة البصرة674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عساف محمد علي موسى2175161942165185

كلية طب االسنان/جامعة البصرة674.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيحوراء ماجد حسك عبد الحسن2176161942194007
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرانيا مؤيد يوسف كاظم2177161942165131

كلية طب االسنان/جامعة البصرة674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهديل حبيب فليح حسين2178161942165496

كلية طب االسنان/جامعة البصرة674.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان احسان علوان عبد الحسين2179161942184091

كلية طب االسنان/جامعة البصرة673.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى عماد جميل هادي2180161942196027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة673.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيخديجة صكر عبد هللا عكاب2181161942204019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيلبنى احمد علي حسين2182161942165388

كلية طب االسنان/جامعة البصرة672.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيحوراء جمعه مبارك عزيز2183161942152062

كلية طب االسنان/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمنار مصطفى عبد الحافظ عبد الحسن2184161942165430

كلية طب االسنان/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء صادق جميل مطشر2185161942165173

كلية طب االسنان/جامعة البصرة672.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيعلي فداء كفاح عبد المحسن2186161941105034

كلية طب االسنان/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبدالزهره محمد خلف2187161842165180

كلية طب االسنان/جامعة البصرة671.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيناظم رياض داود سلمان2188161941131045

كلية طب االسنان/جامعة البصرة671.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسجاد لؤي رسمي حسن2189161941075104

كلية طب االسنان/جامعة البصرة671.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار باسم شاكر عبد العزيز2190161941131033

كلية طب االسنان/جامعة البصرة670.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيرونق عبد الرحمن عبد الكريم عصفور2191161942280041

كلية طب االسنان/جامعة البصرة670.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيغدير خلف جبار صالح2192161942152150

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.1ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيرؤى حسين طالب منصور2193161942232011

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان بهاء اسماعيل عريبي2194161942187016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد قاسم علوان2195161942202098

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبدهللا فريق عبدالزهرة عبدهللا2196161941074022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيساره هاشم مهدي خزعل2197161942150033

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ماجد حسن فليح2198161942204055

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايه عدي جبار عبد علي2199161942165065

كلية طب االسنان/جامعة البصرة669.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيالمجتبى حيدر عيسى حمادي2200161941084015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي سلمان معله2201161942165361

كلية طب االسنان/جامعة البصرة668.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور نزار رزاق مايع2202161942184296

كلية طب االسنان/جامعة البصرة668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه اياد كاظم حسن2203161942165337

كلية طب االسنان/جامعة البصرة668.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء مطشر فليح معش2204161942380023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675.7ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر حسين علي كاظم2205161941392001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم عالء هاتو علوش2206161942152201

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الرزاق طعين رشم2207161942202071

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب رائد غالب عبد الكريم2208161942152114

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهاجر محمد حسين محمد2209161942152243

كلية الصيدلة/جامعة البصرة675.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائياالء كاظم رسن فريح2210161942243007
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة674.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد جاسم مدوجن2211161942257021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيكرار محمد الزم مطلك2212161941075206

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عادل سلمان داود2213161942202137

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن مرتضى محسن عبد هللا2214161941088007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمالك حافظ جابر سعدون2215161942162056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيلبنى حبيب قاسم داود2216161942184240

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عقيل باقر هاشم2217161942196011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد باقر سوادي2218161942165243

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائياسيل باقر عبد الواحد حسن2219161942202004

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمد طه عبد االمير مرتضى2220161941001101

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينجوى حامد عبد اللطيف عبد الحميد2221161942184277

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنان حمد مناحي طحيبل2222161942297007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه ليث ياسين خلف2223161942165367

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائييمام قتيبة محمد مكي2224161942165503

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيأيات تيسير راسم حسين2225161942169001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة671.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد الواحد مكطوف هواش2226161942247084

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.6ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيجيهان صبيح عبود زاهي2227161942156008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.3ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين ابراهيم جابر مناتي2228161941075053

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى احمد عبد الرحيم عبد الكريم2229161942202178

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي صبيح لفته جاسم2230161941140050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة امين محمد عبد  االمير2231161942184213

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي سعدون رنحي2232221942422018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيسماهر محمد علي خلف جاسم2233161942290058

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى كاظم عباس علي2234161942381132

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائينور عبد الحسين مبارك عوده2235221942178155

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عادل عبد الحميد جدوع2236161942183023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى هيبت حميد كبان2237161942183067

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور كاظم عويد خير هللا2238161942163066

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةاحيائيمهيمن علي عزيز فالح2239161941304012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة مشتاق عبد االمير علي2240161942176086

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيعلي احمد حميد زباله2241161941300015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيسليم صباح سليم عبد القادر2242161941140029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدق سعدون عبد عبد العزيز2243161942165316

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الحسين صباح صيوان2244161942202140
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة احمد حميد مجيد2245221942113205

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرانيه جواد كاظم فرج2246221942113079

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائياديان علي عامر غضبان2247221942135007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيقاسم جمهور ثاني علي2248161941060105

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عياد مهدي علي2249161941075258

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.2ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيهدى جبار محمد حاتم2250161942156032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب رحيم جاسم كريدي2251161942450027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء سالم مجيد عليوي2252221942425010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمها كرار اوهيب سلمان2253161942165433

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الزهره جابر حاجم2254161942184113

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائينور عبد الستار عبد الحميد شالل2255161942275021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعبد الرحمن لواء صالح مال هللا2256161941001052

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عالء عبد الخالق طالب2257161942184292

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي عبد الخالق راضي2258161951051099

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا مكي عبد هللا نجم2259161951140059

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء ماجد ناصر ساجت2260161952145017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة599.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف الدين معن عبد الباري طخاخ2261161951139049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حيدر هاشم زبون2262161951063067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر محمد عبد الحسين محمد2263161951084266

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة568.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيحسن فتحي شاكر حيران2264161951043024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة567.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيأبراهيم مكي حمد غالي2265161951001169

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين مؤيد عيدان عجيل2266161951063029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة566.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه وليد جلوب فالح2267161952272016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى مازن محمود علي2268161951105036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيرضا معد جميل مصبح2269161951022037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيساره ماجد العيبي طالل2270161952459011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة564.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين علي عبد االمير صالح2271161951056031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقياحمد محمد رضا حسين مهدي2272161951049017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيطيف حسنين نوري عبد2273161952145028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى مهند مهاوي خضير2274161951075105

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مصطفى سالم احمد محمد2275161951349006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي ناصر هادي علي2276161951074044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى جمعه كاطع عبد2277161942165452

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيقمر فتاح محسن علي2278161942450055
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عباس حنتوش حمود2279161942194025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائياديان علي اجباري كواد2280161942455001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة علي محمد حسن عباس2281161942171038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير عباس طالب عباس2282161952184067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء سلمان علي حسان2283161942165172

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد صالح مهدي2284161941075227

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي خنيصر شافي2285161942161027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيجنات رشاد شعبان حمود2286161942165103

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرسل صباح هاشم خلف2287161942152079

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد علي حميد راضي2288161942184189

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيروان مصطفى عبد الحسن حنتوش2289161942165152

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيبتول علي محمد عبد الخضر2290161942168005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيآيه حيدر سالم كاظم2291281942059009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم براء عدنان سلمان2292161942145141

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيزينب صفاء رجب راضي2293161942213021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيانوار عباس يازع خميس2294161942184031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهره عبد الزهره عبد الرزاق عيسى2295161942228058

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدير كريم جاسم حميد2296161942165323

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياسراء عجيل رشيد حسن2297161942165017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين عالء عبدالزهرة ضمد2298161942145029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد الستار جابر عبد الهادي2299161951007128

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيفؤاد محمود احمد محسن2300161951053100

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة604.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه صادق حسين قاسم2301161952184081

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةاحيائيمروة جواد كاظم مهدي2302161942222017

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزينب فاضل حميد عبود2303161942240052

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيف جاسم محمد عبد الرزاق2304161942184201

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة598.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين محمد خضير عباس2305161942452009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.1ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيسما عبد الجبار عبد العزيز فالح2306161942156019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقياشجان هيثم طالب عبد ربه2307161952165002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة545.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيمريم رائد حسن صيهود2308161952231032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقينعمه عادل نعمه مولى2309161951075109

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم سامي بدر ماضي2310161952210102

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعيسى اسعد عيسى حمادي2311161951019117

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمهدي حسين كرنوت كطين2312161951022097
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيجنات رحيم مهدي ناصر2313161952152010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيغدير عامر كاظم عبد هللا2314161952258016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي مهند جبار وادي2315161951075093

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عالء عبد الحسين عبد الصاحب2316161952238019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى حمدي صالح سلمان2317161951083114

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الرزاق جبر كرومي2318161951084041

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيندى سعد عبد الصمد مصطفى2319161942183110

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد هشام كاظم ارحيم2320161942146043

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمنار منذر مانع حوشان2321161942165431

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةاحيائيهاجر جمال عبد الرزاق عبد العزيز2322161942248007

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائينجالء عادل غالب فارس2323161942240081

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيرؤى عادل هاشم حمود2324161942280034

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايه هاني عبود عبد هللا2325161942383020

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياسراء نوفل مظفر عبد الستار2326161942165018

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيسكينة صبري كاظم علي2327161942145104

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيبنان ايوب صيهود شيحان2328161942169016

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيايات جواد كاظم عباس2329161942226014

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيبان حسن قاسم حسن2330161942183016

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائينور عبد السالم شاكر خزعل2331161942228130

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيفاطمة احمد خزعل كاظم2332161942174028

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول علي حيدر جياد2333161942145023

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيايه جمال كاظم علي2334161942173004

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيتبارك عالء مهبش عجالن2335161942257016

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائينور الهدى نوري جبار احمد2336161942283032

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي عبد الرزاق علي2337161942184154

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى رضا جليل محسن2338161942381106

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرسل احمد قاسم لفته2339161942152078

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى باسم رحمه شعنون2340161942184195

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيمنتظر علي ناصر عبد علي2341161941010033

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيجمانه حميد جعفر حميد2342161942145037

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء علي عبد االمير سلمان2343161942333009

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرند سلمان يسر مضخور2344161942165146

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيايمان ماجد فالح زهير2345161942152031

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره نبيل حنتوش حسين2346161942165270
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كلية العلوم/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرؤى صباح عبد الرزاق عبد هللا2347161942165129

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيسارة عبد العزيز كاطع عزيز2348161942194019

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائياميمه امين عبد العزيز امين2349131942239004

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائيمرتضى عبد هللا كاظم صالح2350161941016027

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الحسن سالم محمود2351161942170029

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيبة حيدر عبد الرزاق كاظم2352161942333027

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء باسم الزم راضي2353161942202061

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزينب كريم خنجر راهي2354161942226071

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيآيات محمد هاشم عبد العالي2355161942257003

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيهبة عبد هللا هاشم دحام2356161942257054

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائينور الهدى رائد خليل نصيف2357161942238048

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عبد الكريم صابر طه2358161942196026

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد الحسين عبد الخالق حبيب2359161941069054

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةاحيائيزهراء فالح عبد الحسن علي2360161942166011

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيابو الحسن عبد هللا رحيم مجمان2361161941084003

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد الباقر منعم شاوي عاشور2362161941126022

كلية العلوم/جامعة البصرة570.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيرغد هشام خالد جاسم2363161942265013

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياستبرق ماجد نوري مولى2364161942152011

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائينور حسن خليل عبد هللا2365161942208050

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيوسن احمد خليل ابراهيم2366161942152256

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين سعيد عجيل2367161941085042

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عباس غالي محمد2368161942184111

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد العباس عبد هللا محمد2369161941140053

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيابرار حيدر عوفي قاسم2370161942226001

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيالحسين عدي خزعل حسين2371161941001018

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمالك وسام جمعه صويح2372161942184253

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائياحالم نافع عبد الرضا عبد2373161942283002

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد قاسم نعمه2374161941084078

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد احمد دحام2375161941060093

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء اياد عجد بدن2376161942165161

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عبد العظيم زهير عبود2377161942184046

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه كاظم لفته كزار2378161942259043

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيهاشم خضر عباس هاشم2379161941061044

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين حسين كاظم محمد2380161942280023
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كلية العلوم/جامعة البصرة532.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيهيفاء عادل صبيح جبر2381161942169094

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جمال نوري لاير2382161942290069

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرفاه جاسم علي فرهود2383161942165139

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائياطياف عقيل طالب طه2384161942173002

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيغفران عبد الحسن عذيب حافظ2385161942381084

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسبأ علي سامي عبد2386161942184176

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى فؤاد داود سلمان2387161942452033

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0ث نون والقلم االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد حسين غتر مثني2388161941057012

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحمزه جاسم كريم منصور2389161941075076

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه قحطان بداي جنتو2390161942145132

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية التحرير للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين علي عبد الزهره2391161941419008

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي عبد الحسين عكار2392161942162026

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيزينب مسلم عبد الرزاق محمد2393161942169060

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم مسلم شعبان حمادي2394161942196021

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب حمود سعيد عباس2395161952207024

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيطاهر وصفي عباس بري2396161951060088

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى جاسم مبارك جثير2397161951067056

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء محمد مطر حمادي2398161952165025

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين لعيبي ياسين نصر هللا2399161951089020

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيصابرين راهي عواد ملوح2400161952152034

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةتطبيقينبأ عصام احمد هاشم2401161952274012

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسن مجيد عبد الرضا2402161952381038

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير مرتضى حسين علي2403161952184068

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيثامر مجيد شنان يدام2404161951108006

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيمحمد محمود كاظم عبود2405161951042058

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين حسن علي عبيد2406161952290006

كلية العلوم/جامعة البصرة481.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم احمد عبد الكريم خلف2407161951006001

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه يوسف ثامر عبود2408161952165047

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عدنان محمد حسن2409161951365225

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقيزهراء رحيم عباس عبد الحسين2410161952222006

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة شاكر محمود حسن2411161952225031

كلية العلوم/جامعة البصرة464.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيمريم فائق يونس عبد هللا2412161952265043

كلية العلوم/جامعة البصرة462.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مثيل رمضان سامي2413161952458015

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة اياد محمد نعمه2414161952174027
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كلية العلوم/جامعة البصرة460.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقينور عبد االله شاكر نور2415161851083113

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيرغد حامد عبد هللا عبد الحسين2416161952231013

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبتول احمد كريم حاتم2417161952151003

كلية العلوم/جامعة البصرة455.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيبنين جاسم جابر مخيط2418161952239004

كلية العلوم/جامعة البصرة454.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةتطبيقيغدير هادي ياسر شيال2419161852270008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة476.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء مشتاق خزعل كاظم2420161942335002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة473.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب بشار ناظم عصمان2421161942184134

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة463.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيزينب خير هللا حسن عبادي2422161952172024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة457.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيضياء حوزه اعطيه سليمان2423261951022013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة453.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمبين نبيل ازيارة عبود2424161951002180

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة453.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد االمير عبد علي فضل2425161952228026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة512.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن عامر طعمه صالح2426161941140017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة508.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعلي طه حبيب طه2427161941001071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة507.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى ابراهيم جامل عبيد2428161941126027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة504.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي بسام محسن علي2429161941064018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة498.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين محمد حسن حمادي2430161941075074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة494.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل اسعد عبد المنعم احمد2431161942163018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة492.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس كمال فخري حسن2432161942184279

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة486.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيجنات عدنان شاهين حمادي2433161942168011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي عوفي علي2434161941140024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد كاطع عبد السادة2435161941084098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة481.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين وليد نجم عبد هللا2436161941110010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيعال صالح فاضل صالح2437161952183017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة511.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيام البنين عبد الصاحب كاظم جواد2438161952145003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة508.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمهيمن رعد اسماعيل خماس2439161951075108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة502.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيياسر اسعد محمد علي2440161951047145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة499.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك حسن مطلك ناهض2441161952272005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة496.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة محمد جبار غضبان2442161952174029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة495.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر حلو جابر مشكل2443161951002238

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة491.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيمحمود ثائر محمود عثمان2444161951061099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة485.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيطه جميل علي جميل2445161951006055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمروة مهدي غازي عبد الزهرة2446161952161027

كلية القانون/جامعة البصرة530.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةادبيزينب علي كاظم زويد2447161922278009

كلية القانون/جامعة البصرة529.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينالبصرةادبيعدي ريسان حنون صالح2448161921345005
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كلية القانون/جامعة البصرة528.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبياسراء احمد وهيم طعمة2449161922162001

كلية القانون/جامعة البصرة528.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيمريم سمير محمد حسين هادي2450161922184024

كلية القانون/جامعة البصرة527.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينالبصرةادبيمسلم فوزي كريم هامل2451161921375001

كلية القانون/جامعة البصرة527.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيعلياء بسام مرزوق عبيد2452161922171060

كلية القانون/جامعة البصرة526.0ثانوية النور للبناتالبصرةادبيصفا ليث ناصر حبيب2453161922275010

كلية القانون/جامعة البصرة525.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء كاظم نعيم احمد2454161922204017

كلية القانون/جامعة البصرة524.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةادبيكرار عادل وادي عبد النبي2455161921035016

كلية القانون/جامعة البصرة522.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةادبيرنا عائد عبد هللا جابر2456161922196003

كلية القانون/جامعة البصرة522.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيياسين ماجد حميد سلطان2457161921039074

كلية القانون/جامعة البصرة522.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةادبيحسين باسم حسين علي2458161921098003

كلية القانون/جامعة البصرة522.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيحسن احمد ناصر مبارك2459161921018004

كلية القانون/جامعة البصرة521.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيفاطمة الزهراء سعيد هادي خضر2460161922170038

كلية القانون/جامعة البصرة519.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة خالد حميد مظلوم2461161922273003

كلية القانون/جامعة البصرة518.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبياصطفاء ماجد امين جابر2462161922171008

كلية القانون/جامعة البصرة517.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيمحمد اياد كاظم صيهود2463161921042073

كلية القانون/جامعة البصرة517.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيرقية حسن عبد الستار برجي2464161922254017

كلية القانون/جامعة البصرة512.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيمحمد حامد جالل عارف2465161921052075

كلية القانون/جامعة البصرة512.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء علي هاشم كاظم2466161922297006

كلية القانون/جامعة البصرة511.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبينور الهدى محمد هادي نزيل2467161922246017

كلية القانون/جامعة البصرة507.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء جاسم جعفر جلوب2468161922184007

كلية القانون/جامعة البصرة506.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيزينب حسين طعمه محيسن2469161922216025

كلية القانون/جامعة البصرة505.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيحسين علي محمد عاشور2470161921017020

كلية القانون/جامعة البصرة503.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتالبصرةادبيأمنيه باسم عواد طاهر2471161922298001

كلية القانون/جامعة البصرة502.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيعلي ليث ناصر حسب2472161921049066

كلية القانون/جامعة البصرة502.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد علي عادل داخل عيسى2473161921035019

كلية القانون/جامعة البصرة501.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيحسن نجم عبيد عبد الخضر2474161921134004

كلية القانون/جامعة البصرة500.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفاطمة مجيد بري حاذور2475161922210083

كلية القانون/جامعة البصرة499.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيعلي صافي مزبان مجلي2476161921034031

كلية القانون/جامعة البصرة497.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيزينب سليم احمد عبد هللا2477161922227038

كلية القانون/جامعة البصرة494.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة فرقد محمد علي هادي2478161922174046

كلية القانون/جامعة البصرة492.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء ضياء نوري مجبل2479161922187007

كلية القانون/جامعة البصرة492.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيخولة جواد كاظم هذال2480161922224022

كلية القانون/جامعة البصرة490.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيبنين عبد فنفون بريسم2481161922148006

كلية القانون/جامعة البصرة489.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةادبيسيف الدين مهند فالح جابر2482161921139005
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كلية القانون/جامعة البصرة505.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيدانيه رائد عبد الكريم يعقوب2483161952260007

كلية القانون/جامعة البصرة503.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي حسن عبيد2484161951060043

كلية التمريض/جامعة البصرة653.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب فرج حسن ملزوم2485161942192040

كلية التمريض/جامعة البصرة627.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينجالء علي طرار غانم2486161942184276

كلية التمريض/جامعة البصرة626.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عالوي عبد الرضا صابط2487161942259029

كلية التمريض/جامعة البصرة618.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينه هيثم حرب عبد الحسن2488161942165255

كلية التمريض/جامعة البصرة617.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء حمزه شهاب يوسف2489161942228048

كلية التمريض/جامعة البصرة616.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك فاضل علي شهاب2490161942207026

كلية التمريض/جامعة البصرة611.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ضياء نجم عبد هللا2491161942290070

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة489.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيعذراء عصام مجيد نعمه2492161942220023

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة472.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء ميثم سالم عبد الحسن2493161942381035

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة468.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب شذر حسين عفلوك2494161942380037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبياحمد كريم زيارة نعمة2495281921019008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيسيف رائد حاتم جابر2496161921020079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيسمى محمد جاسم محمد2497161922168028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيأمين عمار علي حسين2498161921112001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيمريم احمد مهدي حسن2499161922170045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبياالء قصي عبد الحميد خضير2500161922227003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةادبيسجاد مؤيد ياسين عبد الجبار2501161921073009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعبد العزيز عامر عبد الصمد خلف2502161921061055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيخليل عبد العظيم خليل اسماعيل2503161921020064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيبلسم عماد كاظم فالح2504161922235010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحسين نجم عبد هللا حبيب2505161921051013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيقاسم محمد قاسم عبد الرضا2506161921134015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيبدور عبد الرضا عبد عريبي2507161922246005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيفاطمة الزهراء فالح حسن عبد السيد2508161922239038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيفرح كفاح مهدي محمد2509161922167035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيمحمد علي حبيب جاسم2510161921044047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيرضا عدنان عواد محي2511161921042028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيزهراء علي خضر أحمد2512161922217038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةادبيمرتضى علي عبد الزهرة حسين2513161921121005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيعلي عمار سالم خلف2514161921016041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيايمان رياض بندر سلمان2515161922217015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيجعفر علي عبد الرضا شناوة2516161921013010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيزهراء ناظم عوده كرم2517161922223034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيمريم رائد غني مجبل2518161922184023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيعلي حسين خلف طالل2519161921021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبينور هيثم نجم عبود2520161922187015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحسين عماد مجيد ثعيور2521161921051011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبياحمد عدنان عبود زيدان2522161921020013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبياحمد حسين حلبوتي دهيك2523161921020007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيعلي حسين بدر عبد الجبار2524161921042049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيانور عباس عبد الرزاق عبد الحسن2525161921047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيعبد الهادي صالح جدم سالم2526161921014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيقاسم شاكر ماضي مطر2527161921018015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيمصطفى وليد عبد ماضي2528161921051049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيعبد الحسين تيسير خضير غالم2529161921049048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيمنتظر كاظم عبيد عطوان2530161921068054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد مصطفى عبد هللا غضيب2531161921129008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتالبصرةادبيروان جميل صالح عبد الرحمن2532161922285002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيضحى ناهض خيزران محسن2533131922070052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيحسن علي جواد جاسم2534161921044008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعلي ناطق جاسم عبد الجليل2535161921061072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيادريس يوسف شبلي لاير2536161921004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0ثانوية الجنات االهلية للبناتالبصرةادبيهدى عادل سهيل صالح2537161922334007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمنتظر صباح بجاي صالح2538161921053038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين قحطان عدنان رمضان2539161941433001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيعمار نعيم عبد الجبار شعبان2540161941006026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائياماني خليل خلف ماضي2541161942257008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمروه عامر جالل سالم2542161942145139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائينضال عدنان عبد الرزاق عاشور2543161942234085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةاحيائيسجاد محسن راضي كاظم2544161941357024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيمروه منهل طه منصور2545161942283029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء عباس حسون راضي2546161942381032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائياحمد صفاء نوري عبد الرحمن2547161941001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة هادي عثمان حسين2548161942273004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيتبارك ارشد عبد الرضا مهدي2549161942174008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائياسراء خيري خماط كيطان2550161942238005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيمنار فوزي فزع عبيد2551161942235029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيهدى احمد عبد االمير محمد علي2552161942194029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيفاطمة علي ناصر عميد2553161942209055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةاحيائيحسين واصف سعدون خضر2554161941018002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةاحيائيحوراء طارق عزيز حسين2555161842248004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيرنا احمد عطيه فرحان2556161942192023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم موفق ياسين محمد2557161942184250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0ثانوية النجاح األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس سامي عبد الرزاق سبهان2558161951091006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيمروه ياسين طه يوسف2559161952219033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيشهد حامد داخل حمادي2560161952212020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيحنين ميثم عبد الزهرة نعيم2561161952380014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقياساور نعمه يوسف شاكر2562161952253001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين عودة حمود نغماش2563161951007062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الزهرة موزان حسن2564161951098002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ضرغم عبد اللطيف جاسم2565161951010029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيياسر حازم مكي حسين2566161951044058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيرسول علي عبد الزهرة بنيان2567161951056028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينب خالد مطر مشاري2568161952380027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةتطبيقيعلي راضي خلف كاطع2569161951068027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود احمد مجيد لفته2570161951001140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عادل محمد حيدر2571161951019069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيهدى باسم كاظم سلمان2572161952219048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيليلى كاظم عبد الحسين ابراهيم2573161852226102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيذو الفقار ستار جبار وادي2574161851084094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار لؤي ياسين طه2575161952145036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حامد صباح حاجم2576161952219015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيخوله خالص عبود يعقوب2577161952183007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيساره محمود خليل كنيش2578161952380071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيسارة محمد حسن نوري علي2579161952231017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيفخريه عالء فاضل فزع2580161952383119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيعلي مجيد نجم داغر2581161951056054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى مؤيد محمد عبد الكريم2582161952183028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةتطبيقياوس فؤاد ياسين محمد2583161951081002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقياسامه جواد جاسب عبد هللا2584161951042007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسنين رعد حيال عطار2585161951340010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه علي ظاهر خضير2586161952150037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةتطبيقيمهند ثامر عطية عيدان2587161951068050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيسكينه سلطان ذياب سرحان2588161952218050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيهناء حسين خضير قاسم2589161952226110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر طالب خضير عبادي2590161951013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين احمد صالح عبيد2591161951356018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه محمد سنيد محي2592161952184086

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيمحمد عباس فاضل حسن2593161921027035

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى هشام مناحي طالب2594161951363222

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيزهراء مؤيد عبد الزهرة جاسم2595161952309017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيفاطمه منذر ناصر عبد الحسين2596161922154030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيسهاد مهدي حسين علي2597161922206021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الحسن جواد عبد الحسن2598161922153022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيفاطمة حسن  علي مطشر2599161922200019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء محمد ضامن مفتن2600161922332008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبيفاطمه سامي طعين رشم2601161922289016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم ضياء كريم كحيط2602161942452027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةاحيائيهبة صباح عبد الرزاق ظاهر2603161942276009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة454.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةاحيائيمريم فاضل عبد الكاظم حميدي2604161942179012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء وليد رسن مزعل2605161942332051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة436.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيسرور منذر طالب غازي2606161942452020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقياحمد مالك جاسم جابر2607161951028062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء واثق علي مهدي2608161952332016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيحنين منعم حمدان سعيد2609161952175007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مصطفى ناصر لعيبي2610161952202014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيالتفات جبار عبد الحسين رمضان2611161952383012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفواطم سامي جبر عذيب2612161952207040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةتطبيقيضحى جواد قدوري ضيدان2613161952264008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيسجاد جهاد جعفر وهام2614221951046020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة454.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيعلي صادق خضير سويد2615161951028033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيفاطمه ماجد حميد سلمان2616161942283026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة488.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ عبد المجيد صالح حمد2617161942274022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة482.0اعداية التضحية للبنينالبصرةاحيائيحيدر بهاء صيوان خضير2618161941053008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ محمد حسن بدر2619161942145160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة472.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيايمان عمار ناهض حداد2620161942381015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حبيب عودة سالم2621161941126013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة466.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيامال محمد معود جايد2622161942152023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة466.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيمريم مؤيد حسن سلمان2623161942169080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة466.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائينور صالح حسين مزاهر2624161942171047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةاحيائيخديجه ناصر عبد علي عبيدان2625161942268012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة461.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايات رشيد شنشول فاضل2626161942383015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةاحيائيوالء نعمه شاكر عبد الخضر2627161942277021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائينورين حسن عبد االمير خميس2628161942198034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيزينب صباح باهش رماثي2629161942176062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيعلي حميد خضير شمير2630161941022023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة450.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيعلي هليل عباس ماهود2631281941151158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمنتظر محسن جبر عبيد2632231941252164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم عبد المجيد صالح حمد2633161951361002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقيشهد ضايف هاشم محمد2634161952216019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعلي كاظم حمزة عباس2635161951010065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتقوى مؤيد منصور قاسم2636161952183004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة485.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيإشراق حميد مصحب بديوي2637161952192002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيابتهال غني عبد الخالق غالب2638161952215001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة481.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيزينب رعد سالم دويري2639161952171016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة475.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة خليل صالح سنافي2640161952258018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة473.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء نعيم شيال بديوي2641161952184048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة471.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيرقيه عبد اللطيف عبد عبد الوهاب2642161952381121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة470.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيزهراء علي كامل فليح2643281952059022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيتحسين يوسف احمد نجم2644161951353031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة468.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيارزاق خزعل غني عباس2645161952226001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة463.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقييوسف سمير عبد هللا بدر2646161951355243

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة462.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا قصي محمد علي حسن2647161951084137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة460.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه هاني كاظم علي2648161952152043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيحسناء شوقي عبد الباقي دايخ2649161952210023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيأسياد سالم جابر بندر2650161952380002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة458.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقياية علي شهاب نجم2651161952231007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزينب نعيم شيال بديوي2652161922242059
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبياركان نوري حنتوش علي2653161921304002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيمها عباس مهدي عبد الحسين2654161922461015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيشموس رياض صبري موحي2655161922272012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيسجاد جاسم شرهان اعنيسي2656161921033031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيفاطمة مسلم عبد االمير حامد2657161922203020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة468.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيبتول طالب عبد الزهرة حسين2658161922224015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة467.0ثانوية  البحار للبناتالبصرةادبيزمن ناظم جبار زغير2659161922191003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيسارة عبد العباس عبد هللا هميم2660161922383053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة464.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيحسين عبد الكريم جاسم رسن2661161921068010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبياركان ثائر غازي سلمان2662161821053004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة461.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيشهد ايوب محمود ايوب2663161922209042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة459.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيضحى فوزي بدر رحمن2664161922294028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيميسون واثق حمزة عباس2665161922176083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيمنى عبد العظيم محسن حميد2666161922230051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةادبيسعد حنين حصني شبل2667161921366006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةادبيسجاد هادي تركي شناوة2668161921364026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيريام عبد الرحيم جلوب كاظم2669161922242034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبياحمد خيري عبد الزهرة نعمه2670161921025002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمنتظر علي حسين حاجم2671161921053039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيأفنان حسين صالح عبد الهادي2672161922194004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة445.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيحيدر صوب هللا زامل عيسى2673161921028023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة445.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيزينب مدلول سمير سوادي2674161922173023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة444.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيفيصل عزيز عبود جابر2675161921041032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة444.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيحسن علي بناي غريب2676161921068007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة439.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمه حازم محمد سعيد2677161922146003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبينور عدنان كاظم مطشر2678161922174058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0الخارجياتالبصرةادبيزهراء عبداالمير عبدالحسين صالح2679161922401052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبيحسن بدر حميد محمد2680161921311007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيزينب قاسم محمد حسين مسلم2681161922176049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة586.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائياشواق موسى عودة عباس2682161942207007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء مازن نعيم خليل2683161942296010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد القادر محمد عبد هللا2684161942228114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيتقى مؤيد طراد عكلة2685291942153025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين جلوب حمود مشكور2686161942272005

337 من 79صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى احسان عدنان سويدان2687161942145162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة471.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيالحسن عبد الرسول عبد العباس عبد الرسول2688161941105006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0الخارجياتالبصرةتطبيقيزهراء حسين غانم جارح2689161952401038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى ياسين قاسم علي2690161951002183

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0ثانوية الغراف االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين احمد نعمه سدخان2691221951364004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقياماني عزيز جاسم محمد2692161952383016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيزينب نزار حسين علي2693161922221016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيزينب جعفر نور فاخر2694161922283022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيميعاد ابراهيم محمد كاظم2695161922252049

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزهراء زهير حسين يوسف2696161922150031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيشمس ضياء فاخر حسين2697161922233033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبينعمت زهير عبد هللا عبد الرزاق2698161922217101

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيزهراء أحمد محمد عباس2699161922219014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيسكينة توفيق جميل عبد هللا2700161922252032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة421.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيسارة عايد رمضان كعيد2701161922176052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة444.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيفاطمة كاظم علي حسن2702161942242033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيمالك ضياء كاظم نعمة2703161942239043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيفدك الزهراء احمد واشي كاظم2704161942169075

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عمار حسن شندي2705161942165192

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيرباب جبار خلف فارس2706161942235011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائياسماء علي زغير موسى2707161942240006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة477.0الخارجياتالبصرةتطبيقيزينب اياد قاسم مكي2708161952401041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيشهربان حاتم زايد نعيثل2709161952150026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيضحى عادل عبد هللا حريص2710161952461012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيرسل مؤيد غازي ابو الهيل2711161952169027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيدعاء فاضل رحيم شهاب2712161952168014

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيايه علي هندي ناهي2713161922173008

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمريم وصفي خير هللا حسن2714161922173044

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيعلي يعقوب يوسف سعود2715161921112038

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيأديان صالح يصغ جابر2716161922194001

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيكوثر غانم مهاوي رسن2717161922177051

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمه مصطفى علي حسين2718161922190009

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيايات كامل خزعل عبد هللا2719161922243004

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبينجيب ميثاق علي نجم2720161921062124
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كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيابراهيم محمد عبد الحسن سبهان2721161921052002

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائييعقوب حكمت يعقوب ميخائيل2722161941075319

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك جمعه عزيز عطيه2723131942117048

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيعذراء فرحان اليذ عايز2724161942146047

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد رياض مصطفى عبد هللا2725161941085003

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيدره سليم عرمش مونس2726161942150015

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيحنين حسين ناظم محمد2727161942230015

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد المنعم عبد الوهاب محمد2728171941198018

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الرزاق عبد الزهرة زامل2729161942167022

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم عدنان بداي جنتو2730161942145146

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيالطاف شاكر نعمه جبر2731161942163004

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسرى مؤيد عبد الباري مهلهل2732161942165281

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا كفاح كريم محمد2733161941352061

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا عامر جالل سالم2734161942145111

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد طالب فالح حسن2735161941060124

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيزينب شناوه كريم عذيب2736161942164025

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حيدر رسول دويج2737161942163046

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيحنين عالء عبد الحسن محمد2738161942283006

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة هاشم لفته علي2739161942265032

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائياديان فاضل عبد النبي عبيد2740161942381002

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0الخارجياتالبصرةاحيائيفاطمه حيدر حمزه عباس2741161942401048

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياسرار اسامه اسماعيل عثمان2742161942152016

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيليلى صالح حبيب محمد2743161952283026

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة جميل احمد جاسم2744161952207037

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةتطبيقيتغريد احمد عيسى عاشور2745161952455007

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقياسراء هاني دايخ مهلهل2746161952212002

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيام البنين احمد لاير عبد الحسين2747161952169007

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيتبارك أياد حبيب صبخي2748161952176020

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمالك عادل سالم حريجة2749161952161030

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة رزاق محمد جاسم2750161952167024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عماد مولى عبد الرضا2751161951311027

كلية علوم البحار/جامعة البصرة448.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيسجى احمد بدر فرهود2752161952171023

كلية علوم البحار/جامعة البصرة448.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيصفا عادل عبد العالي جواد2753161952184065

كلية علوم البحار/جامعة البصرة444.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقياحمد حسن يعقوب كشمر2754161951300001
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل685.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد عطا هللا رؤوف2755171942268074

كلية طب الموصل/جامعة الموصل683.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيايمن حميد عبدالوهاب حسن2756171941022028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل683.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيمحمد عبد الصمد شاكر حسن2757311941072090

كلية طب الموصل/جامعة الموصل683.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد شالش محمد امعيد2758171941017240

كلية طب الموصل/جامعة الموصل681.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد محمد سليمان2759171941022133

كلية طب الموصل/جامعة الموصل681.9االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عامر محمد قدو2760171941008167

كلية طب الموصل/جامعة الموصل681.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيهاجر ابو بكر كنعان بشير2761311942047198

كلية طب الموصل/جامعة الموصل680.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا هشام ادريس حامد2762171941022092

كلية طب الموصل/جامعة الموصل680.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييحيى عمار باهر محمد2763171941022190

كلية طب الموصل/جامعة الموصل680.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيابتسام سعيد خليل اسماعيل2764331942040007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل679.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيبراء طلحه محمد شريف محمد2765171942299021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678.8ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ماهر شعبان عبد هللا2766171941013032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيتاره محمد مراد احمد2767311942047041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677.4ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد رافع عبد سعيد2768171941013053

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائيحسان نور الدين محمد مراد2769171941109014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد الهادي احمد عبيد2770171941011315

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم محمد صالح2771171941017233

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيآيه عالء عبدالرحمن علي2772171942268005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيابو بكر عمر محمد طه محمد2773171941027003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيامنه مهدي صالح مهدي2774171942268019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيآمنة محمد ياسين طه2775171942233003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيعلي ياسين يحيى علي2776171941178086

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيتيجان عبدالجبار محمود عران2777171942259022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل675.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الرحمن شعيب عبو2778171941178112

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.2اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد هللا محمود سلطان2779171941351277

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد خيري سليمان عزيز2780171941022172

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيهمام احمد محمود محمد علي2781171941022182

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيصبى رياض مصطفى حامد2782171942274097

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيدنيا كمال محمد سعيد يوسف2783171942288105

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيزبيدة احمد حازم مصطفى2784171942262049

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيباسم احمد صالح حمد2785171941024026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائيشروق نقي حمزه جاسم2786171942272024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائياماني باسم عبد الرزاق خلف2787171942330019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىاحيائيعلي هاشم احمد مجيد2788171941068043
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل674.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائينهلة خلف علو عبار2789171942259077

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.9االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم عامر احمد عطو2790171941008014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعادل محمد محمود حسين2791171941143044

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيزيد خلف حمود صالح2792171941043010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيوجدان ناصر محمد مناع2793171942259086

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيمحمد خليل علي عباس2794331941001111

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائينور محمود ياسين بالوي2795171942279099

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيطيبة ياسين طه ياسين2796171942321057

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياسماء عبد فتحي حسن2797171942286023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائينور محمود صالح محمود2798171942231413

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح خلف علو2799171941103069

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.7ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا فتحي عبد اللطيف حسن2800171941212021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.5ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن فتحي عبد اللطيف حسن2801171941212017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياحمد بختيار عز الدين حمه خان2802201941304011

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيرحمه خليل ابراهيم اسماعيل2803171942277080

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيإسراء رمضان ابراهيم عبد هللا2804171942273001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيسميه محمد زكي عبد هللا علي2805171942285130

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيشهد احمد حسين مطر2806171942254065

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيامنة عبد اللطيف محمد شيت عبد هللا2807171942288041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيشهد محمود حسن عطيه2808171942284053

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيابتهال طيار موسى كاظم2809171942288019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائينور قصي سالم ابراهيم2810171942262105

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائياسيد عبد هللا اسعد محمد2811171941104016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرسل حسام الدين يونس ذنون2812171942231155

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمها موسى احمد عيسى2813171942231382

كلية طب الموصل/جامعة الموصل672.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيحسن عبد الرحمن احمد علي2814171941171004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.9اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره سعيد ثامر سعيد2815171942286195

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهاجر ياسر ابراهيم محمد علي2816171942233147

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائياحمد نزار يوسف ابراهيم2817171941020016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحسن عمار محسن محمد2818171941011248

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيدالل غازي محمد سعيد يوسف2819171942233032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينور ليث عبد هللا مجذاب2820171942277179

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائييوسف اسماعيل عمر محمد2821201941390114

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد طارق عبد الحميد مدحت2822201941001234
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيسجى ناصر مجيد حميد2823171942249054

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيجيمن شكري محمد نصرهللا2824171942259025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيشهد عبد الوهاب عبد القادر زيدان2825171942288221

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد عدي زيدان شكر2826171941017021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائياهداء فارس خليل شاهين2827171942233013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد سعدون سلطان2828171941017234

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.7اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسدر زياد عبد الغني سعيد2829171942294172

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.2اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيراما ياسر فوزي زيدان2830171942286115

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد صالح الدين عبد الرزاق وهاب2831201941001232

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائياسيل محمد جميل عباس عمر2832331942070004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0ثانوية االمل للبناتاربيلاحيائيهند باسم احمد علي2833311942049041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب ذنون خليل كمر2834171942294149

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسارة علي ناصر عبد2835171942281080

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيدانيه زيد برهان سعيد2836171942231115

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد حسيب عبد هللا رسول2837171941018176

كلية طب الموصل/جامعة الموصل670.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيباسم محمد حسين مغار2838201941006007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل679.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيورقاء رضا محمد ذنون2839171942280286

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيفرح يوسف سليمان داؤد2840171942268109

كلية طب االسنان/جامعة الموصل676.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر ياسر محمد داؤد2841171942262108

كلية طب االسنان/جامعة الموصل676.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائينور محمد علي طه حميد2842171942235173

كلية طب االسنان/جامعة الموصل675.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائينهال هاشم عبد القادر عثمان2843201942150028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل674.7ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمروه خالد عبد الرزاق اسماعيل2844171942357109

كلية طب االسنان/جامعة الموصل674.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيتوما عامر توما ميخا2845171941069009

كلية طب االسنان/جامعة الموصل674.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيايمن باسل عبد الرحمن سعيد2846171941007047

كلية طب االسنان/جامعة الموصل674.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائياستر ثابت ميخائيل شابه2847171942247001

كلية طب االسنان/جامعة الموصل674.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد غزوان صديق محمد2848171941028228

كلية طب االسنان/جامعة الموصل673.6ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد ابراهيم عبد الرحمن2849171941186088

كلية طب االسنان/جامعة الموصل673.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيانمار ياسر عبد الواحد سعد هللا2850171941186018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل673.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتنينوىاحيائيموج ميسر عبد الهادي عبد هللا2851171942312015

كلية طب االسنان/جامعة الموصل673.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيشهد صالح حسن حسين2852171942286230

كلية طب االسنان/جامعة الموصل673.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيشهد جمعه سليمان جمعه2853171942244044

كلية طب االسنان/جامعة الموصل673.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيعلياء خالد محمد محمود2854171942277137

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.6ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائينور راكان ذنون يونس2855171942318048

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيندى يونس طه احمد2856171942237192
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيبراء خضر الياس خدر2857171942245018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيدعاء انس عصمان مصطفى2858331942040040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعثمان عبد المحسن سعيد خليل2859171941008210

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايالف احمد محمد حسن2860171942231063

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيهبه احمد محمود مصطفى2861171942277188

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيسعد سعدون جمعة سلطان2862171941017110

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينور طه عبد هللا فتحي2863171942237200

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيدالل صدام جاسم محمد2864171942286106

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيمنى عبد العزيز سالم محمد2865171942242079

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيانار اسماعيل متي شمعون2866171942249010

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعلي صباح يوسف حسن2867171941022104

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.1اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى يونس عزيز يونس2868171941011346

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيزيد برهان عبد الكريم جرجيس2869171941017101

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمصطفى مثنى محمد طيب ابراهيم2870171941024132

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعثمان رافد علي محمود2871171941023125

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد رافد قاسم محمد2872171941011026

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيمروة أحمد غانم حسن2873171942294251

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيدليان عدنان جمعه حسو2874171941402008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينمارق احمد عواد سلطان2875171942280250

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيآيه فارس عبد سلطان2876171942286012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيدنيا عامر احمد زينل2877171942244020

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمريم مؤيد رشيد سعيد2878131942238015

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حيدر ابراهيم عبد الرحيم2879171941020066

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمهند محسن سعيد مصطفى2880171941080174

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد عماد عدنان حسين2881171941017022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل671.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيبسمان باسو فرمان قوال باسي2882171941060017

كلية طب االسنان/جامعة الموصل670.8ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائياية عدنان شاكر مصطفى2883171942268022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل670.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيريام محمد عبد القادر محمد2884171942330056

كلية طب االسنان/جامعة الموصل670.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيفرح ربيع عبد الرزاق محمد2885171942330105

كلية طب االسنان/جامعة الموصل670.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيهدى طالل يحيى ذنون2886171942294297

كلية طب االسنان/جامعة الموصل670.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيفاطمة احمد حسين يونس2887171942267100

كلية طب االسنان/جامعة الموصل670.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيانسام عزام غازي مال هللا2888171942231043

كلية طب االسنان/جامعة الموصل669.6ثانوية الفردوس االهلية للبناتنينوىاحيائيتبارك فراس قيس خليل2889171942320005

كلية الصيدلة/جامعة الموصل676.3اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيعمرة ماهر خالد طه2890171942294227
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل676.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايه صفوان غانم حامد2891171942290053

كلية الصيدلة/جامعة الموصل676.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد ياسين محمد2892171941017225

كلية الصيدلة/جامعة الموصل676.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيزيد اسامة احمد زيدان2893171941022055

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزبيده احمد وعد هللا عزيز2894171942233051

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهاجر بسام غانم محمود2895171942233145

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيسيف مزاحم خضر محمود2896171941028102

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسام ليث حسام الدين محمود2897171941028058

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمود يونس محمود خضير2898171941007232

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيتقوى صالل زيدان محمود2899171942290065

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيدينا اكرم عبد القادر ياسين2900171942235052

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيرضوان عبد الرحمن عبد القادر عبد هللا2901171941008117

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيبالل نواف علي ابراهيم2902331941001026

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيدانية ياسر صبحي سعد هللا2903171942289036

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيطيبه اكرم محمد نذير بشير2904171942288240

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيتقى احمد عبد المحسن يونس2905171942237048

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزهراء زياد خضر عبد الرحمن2906171942237095

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيهيام قيس جالل رشيد2907171942248059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهبه اديب حسين مجيد2908171942288338

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيساره بشار صديق محمد علي2909171942233076

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيامنه غازي احمد خضر2910171942235018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيعمر سلمان حسن محمد2911171941039031

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيزيد صالح محمد جاسم2912171941143033

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيشيماء عايد مطر داهش2913171942281104

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيعائشه غسان سالم حسين2914171942290209

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمد لقمان عبد المنعم شيت2915171941015174

كلية الصيدلة/جامعة الموصل675.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيساير عباس عبيد حمد2916171941162029

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمنار محمد مؤيد محمد2917171942231374

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزبيده عادل محمد عبد هللا2918171942231187

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعبد هللا سعد عبد الحميد محمد2919171941015107

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا رافل محي الدين مصطفى2920171941011158

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيايمان عبد الستار خزعل ابراهيم2921171942296028

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائينور هشام عمر حمودي2922171942321094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيريام نواف بدران عزيز2923171942328025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيامنه خالد زيدان محمود2924171942288044
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائييونس محمد يوسف محمد2925171941013084

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيسيبر برزان خلف علي2926171942348010

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيمريم برهان الدين محمد رأفت عبد الستار2927171942279084

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزينب عبد الحليم عبد الغني يونس2928171942237103

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة عبد السالم سفر علي2929171942321025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء ضياء الدين سالم محمد2930171942321037

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب بشار مصطفى محي الدين2931171942321038

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0ثانوية شايسته للبناتاربيلاحيائيرحمه محمد مظفر جاسم2932311942039014

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائياوس فؤاد عبد القادر عبد الرحمن2933311941024024

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.2ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيتسنيم محمد عزيز حمودي2934171942318017

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيانوار عدنان موسى كداوي2935171942288052

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيندهوكاحيائيساره حسين زكر عبد ال2936331942045008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيمشتاق مجيد عبدي حسن2937171941224050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعلي غانم خليف مصطفى2938171941162051

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيصفية وليد عايد محمد2939171942290198

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيحنين علي غالب عبد الرحمن علي2940171942294083

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عزيز صالح عباس2941171951198023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيأسماء محمد اقبال ادريس عزيز2942171952231001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا ايمن عبدالكريم مجيد2943171951027076

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0ثانوية سيوان للبنيناربيلتطبيقيحسين خالد محمد مصطفى2944311951003006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيمالك زياد علي خليل2945171952288083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىتطبيقيبيار خالد صليوا متي2946171951228003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل539.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيبالل ليث يونس محمود2947171951023043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيسما مهند محمد نذير عبد هللا2948171952294052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيدنيا عبد الغفور عبد الرحمن عيسى2949171952330006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيفرسان فيصل مرضي عبدهللا2950171951027100

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعلي ناصر احمد فتحي2951171951015110

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل654.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيبراء انور محمود وهب2952171942297031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل649.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرسل رعد حسين علي2953171942288126

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسارة سالم غانم محمد2954171942280146

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيانس اياد محي الدين قاسم2955171951017041

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل468.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيمي انس احمد يعقوب2956171952262017

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل467.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيرسل اثير سعد هللا عبودي2957171952231029

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل597.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد االله احمد ابراهيم حمدان2958171951011075
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قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيسارة زاهر ذنون يونس2959171952232027

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيعائشه طالل ادريس مجيد2960171942298041

كلية العلوم/جامعة الموصل612.3اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيشهد احمد علي حسين2961171942290183

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيقمر ميسر صبري ايوب2962171942268112

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيدالل احمد خضر ميكائيل2963171942299029

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيخديجه عمر علي ابراهيم2964171942232090

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيتغريد مثنى حازم نايف2965171942299025

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيحنين محمود عبد الكريم امين2966171942273058

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيندى هاشم نجم عبد هللا2967171942299087

كلية العلوم/جامعة الموصل601.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الرحمن محمد خضير2968171941022142

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيآمنه بسام محسن جارو2969171942285015

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيعال اياد محمود حسين2970171942289129

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيرحمة خيري فتحي حميدي2971171942293027

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزهراء عبد المحسن صبري جمعه2972171942299041

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسماء ابراهيم صالح خاير2973171942280009

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيحليمة حكمت محمد سعيد حسين2974171942237055

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيريم عبد الخالق حسن سلطان2975171942296059

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايه جاسم محمد عرب احمد2976171942290051

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيشروق احمد شحاذه عالوي2977311942002013

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآمنه ذنون يونس خليل2978171942288003

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيعائشه هيثم يونس جميل2979171942288246

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيهاجر اسماعيل سلطان علي2980171942295075

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيفرح عمار عز الدين احمد2981171942288274

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيشيماء اسماعيل سيتو محمد صالح2982331942041026

كلية العلوم/جامعة الموصل590.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحمزة خالد محمد حسين2983171941017088

كلية العلوم/جامعة الموصل590.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائياسراء سعد محمود حسين2984171942296011

كلية العلوم/جامعة الموصل589.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمريم نبيل سعدون سليم2985171942286304

كلية العلوم/جامعة الموصل589.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيغفران محمد احمد محمد2986171942232217

كلية العلوم/جامعة الموصل588.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيطيبة مشهل مروان يوسف2987171942274100

كلية العلوم/جامعة الموصل587.0اعدادية عوينات للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم عويد حمود2988171941111001

كلية العلوم/جامعة الموصل585.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيزينب محمد عطية حسين2989171942238049

كلية العلوم/جامعة الموصل583.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيندى بشار محمود جاسم2990171942286327

كلية العلوم/جامعة الموصل583.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتغريد ضياء الدين مروان يوسف2991171942280076

كلية العلوم/جامعة الموصل583.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائياسراء يوسف محمود محمد2992171942238009
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كلية العلوم/جامعة الموصل580.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرايه يوسف محمد احمد2993171942290097

كلية العلوم/جامعة الموصل577.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيآمنه تحسين بشير عبد هللا2994171942231029

كلية العلوم/جامعة الموصل576.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد زياد محي الدين حسن2995171941022138

كلية العلوم/جامعة الموصل576.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيفرح ناهر عبد الجبار بشير2996171942231338

كلية العلوم/جامعة الموصل574.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيانوار عبد هللا فندي صالح2997171942297023

كلية العلوم/جامعة الموصل570.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائيتمارا ضبيان عدنان ابراهيم2998171942403007

كلية العلوم/جامعة الموصل566.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيرحاب خيري فلح احمد2999171942098007

كلية العلوم/جامعة الموصل564.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزهراء خالد احمد محمود3000171942289072

كلية العلوم/جامعة الموصل559.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب محمد ابراهيم حسين3001171942288180

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيغفران عبد الستار رضا محمد3002171952235039

كلية العلوم/جامعة الموصل482.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيرسل عماد احمد يحيى3003171952298017

كلية العلوم/جامعة الموصل473.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييونس ليث يونس ذنون3004171951017283

كلية العلوم/جامعة الموصل459.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيامير وليد فتحي احمد3005171951011035

كلية العلوم/جامعة الموصل457.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيرضى عماد محمد شاهين3006171952302018

كلية العلوم/جامعة الموصل451.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيفهد فالح حسن عباوي3007171951023155

كلية العلوم/جامعة الموصل448.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيعمر عبد هللا علي عبد هللا3008171851039057

كلية العلوم/جامعة الموصل447.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيريان ابراهيم حسن ابراهيم3009171951350071

كلية العلوم/جامعة الموصل434.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيعباس عبد االمير عباس خلف3010171951124034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيهمام اكرم عبد هللا حسين3011171941008396

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيسجى عادل محمد سعيد حسن3012171942292046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيروان معن اكرم علي3013171942286145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد نذير محمد بشير3014171941222012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيرانيا يوسف عبد الكريم يحيى3015171942235055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمبين حسام علي عبد هللا3016171941186084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائيسما شامل حسام الدين محمد علي3017171942323014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمار شهاب احمد خضير3018171941351246

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيريان باسم عزيز احمد3019171941118032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل482.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيهبة فارس عبد هللا بدر3020171942289194

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىاحيائيغيث وعد هللا بكر محمود3021171941094012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خليل ابراهيم علي3022171941016044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل478.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمد وعد هللا خليل حسين3023171941021088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل475.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائياثير سالم احمد سليمان3024171941009002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل470.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر نمير إدريس بلو3025171941229011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل466.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن مزهر احمد عويد3026171941011148
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل464.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد العظيم مهند عبد المجيد عبد العزيز3027171941013029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيفاطمه عمار ابراهيم نايف3028171942232225

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل453.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيسيف صباح محمد سلطان3029171941060050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيسيف جاسم احمد جاسم3030171941015084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل451.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور لقمان سرحان فتحي3031171942280270

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيابراهيم وليد طاهر شيتاوي3032171941160004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل456.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيساره عبد المحسن صبري جمعه3033171952299017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل455.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيرياض عدنان عبد الكريم بكر3034171951015047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد قاسم محمود3035171951027142

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيعمار غانم محمد زيدان3036171951227011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل436.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف مزاحم يوسف منصور3037161951085102

كلية الحقوق/جامعة الموصل454.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيسرحان فارس اسعيد دعاج3038171921090005

كلية الحقوق/جامعة الموصل453.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيريام عبد الكريم ابراهيم مخلف3039171922235033

كلية الحقوق/جامعة الموصل451.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيكرم محمد عبد مهيدي3040171921016069

كلية الحقوق/جامعة الموصل451.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيعبد الحكم ظافر محمود خطاب3041171921005032

كلية الحقوق/جامعة الموصل449.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعلي رافع محمد طاهر خضر3042171921143053

كلية الحقوق/جامعة الموصل449.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيمحمد عبد هللا جميل علي3043171921024069

كلية الحقوق/جامعة الموصل448.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبيزينه غانم محسن حسن3044171922284014

كلية الحقوق/جامعة الموصل448.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيآيه بشار جمال خليل3045171922288006

كلية الحقوق/جامعة الموصل446.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيايوب مهدي صالح يوسف3046171921144022

كلية الحقوق/جامعة الموصل444.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيعبد الملك احمد جمعة ديوان3047171921142039

كلية الحقوق/جامعة الموصل444.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمحمد األمين هاشم محمود حميد3048171921019100

كلية الحقوق/جامعة الموصل444.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعب دالرحمن نوفل محمد حمادي3049171921015049

كلية الحقوق/جامعة الموصل443.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيمالذ عبد الكريم تميم نايف3050311921009056

كلية الحقوق/جامعة الموصل441.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمحمد خليل إبراهيم سليم3051171921026128

كلية الحقوق/جامعة الموصل438.0ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيبراق عبد القادر محمد احمد3052171921170002

كلية الحقوق/جامعة الموصل438.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبيفاهم صكفان خليل احمد3053171921098016

كلية الحقوق/جامعة الموصل437.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيعلي فرحان حمد مشرف3054171921045028

كلية الحقوق/جامعة الموصل436.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيعلي زكريا طاهر حسن3055171921024049

كلية الحقوق/جامعة الموصل435.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيمصطفى احمد فكاك أحمد3056171921223023

كلية الحقوق/جامعة الموصل435.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيصميم جاسم محمد حسن3057171921114019

كلية الحقوق/جامعة الموصل435.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبيعبد الحكيم عبد هللا محمود محمد3058171921103018

كلية الحقوق/جامعة الموصل435.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيمسلم محمد ايوب احمد3059171921064053

كلية الحقوق/جامعة الموصل435.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيابراهيم حمد هللا ابراهيم عبد الرحمن3060171921020003
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كلية الحقوق/جامعة الموصل435.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيجيهان طارق حسين غزال3061331922041008

كلية الحقوق/جامعة الموصل434.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيزينه محمد اسماعيل ابراهيم3062171922286031

كلية الحقوق/جامعة الموصل431.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيياسر فارس غانم محمد3063171921084105

كلية الحقوق/جامعة الموصل431.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىادبيزيد محمد حسين محمد علي3064171921222002

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمصطفى ماجد سليمان حسين3065171921021077

كلية الحقوق/جامعة الموصل429.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيعبد هللا محمد عادل محمد3066171921020050

كلية الحقوق/جامعة الموصل429.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبياركان محمد علوان مجيد3067171921350034

كلية الحقوق/جامعة الموصل428.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيعبد الملك فنر جاسم محمد3068171921095006

كلية الحقوق/جامعة الموصل428.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىادبيمحمود صالح يوسف حسين3069171921101013

كلية الحقوق/جامعة الموصل426.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبييمان محمد فتح هللا محمد علي3070171921024088

كلية الحقوق/جامعة الموصل426.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعمر ضياء مهدي صالح3071171921027076

كلية الحقوق/جامعة الموصل425.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيمصطفى صالح نعمة احمد3072171921350253

كلية الحقوق/جامعة الموصل424.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيثامر عبد فتحي احمد3073171921018026

كلية الحقوق/جامعة الموصل424.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىادبيوليد نبيل احمد خضر3074171921222010

كلية الحقوق/جامعة الموصل423.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبياحمد حمد هللا ابراهيم عبد الرحمن3075171921020005

كلية الحقوق/جامعة الموصل423.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيصالح حسين احمد حسن3076171921223010

كلية الحقوق/جامعة الموصل422.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيمحمد جالل يعقوب مصطفى3077331921001055

كلية الحقوق/جامعة الموصل422.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبينواف سلمان غائب عباس3078171921178046

كلية الحقوق/جامعة الموصل422.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمحمود احمد عبد الرزاق حسن3079171921017089

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيياسر مصطفى حمادي مصطفى3080171921144122

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبد هللا نشوان زين الدين سليمان3081171921017051

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمصطفى عبد الكريم يونس بدر3082171921012099

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيجاسم محمد مرعي محمد3083171921084021

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيساهر محمود كليب فنش3084171921142032

كلية الحقوق/جامعة الموصل495.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيسرمد رياض محمود خطاب3085171941186043

كلية الحقوق/جامعة الموصل492.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمهند محمد حسين محمد3086171941027137

كلية الحقوق/جامعة الموصل483.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيشهم احمد حسين علي3087171941024044

كلية الحقوق/جامعة الموصل483.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيساره احمد سامي احمد3088171942268082

كلية الحقوق/جامعة الموصل480.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائينور جمال احمد عزيز3089171942268128

كلية الحقوق/جامعة الموصل477.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيحسن ثابت يونس ابراهيم3090171841019030

كلية الحقوق/جامعة الموصل473.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد الياس محمد حسن3091171941350177

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيشغاف بشار نديم احمد3092171942266036

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائياحمد محمد محمود دغش3093171941064009

كلية الحقوق/جامعة الموصل466.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيعز الدين مهند حمدان جميل3094171941198006
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كلية الحقوق/جامعة الموصل465.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيعبد هللا محمد جدعان ذياب3095311941065054

كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيسعد محمد احمد صالح3096171941003048

كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيفتحي سلطان عبدهللا محمود3097171941023162

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيكرم فاضل غزال صالح3098171951007095

كلية الحقوق/جامعة الموصل469.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقينور سعود محمد احمد3099171952305022

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيعباس بشير حسن أحمد3100171951352040

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس ابراهيم الياس3101171951109016

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيدنيا فارس ثامر عبد3102171942280099

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى عبد السالم عبد الجبار عبد الكريم3103171941017288

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيتسنيم نزار عزيز احمد3104171942330036

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمحمد علي مراد جاد3105171941009082

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمود عمار قاسم محمود3106171941013064

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيسرد عبد المنعم طايس عبد3107171941009035

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر محمد وحيد اسماعيل3108171941011224

كلية التمريض/جامعة الموصل655.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمدين احمد حميد صالح3109171941003117

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن نعمان حميد شكري3110171941017140

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيقتيبه حسين علي حبش3111171941007183

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0ثانوية وانة للبنيننينوىاحيائيمحمد داود سليمان محمود3112171941093019

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعلي اسماعيل ادريس عباس3113171941080084

كلية التمريض/جامعة الموصل651.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحسين احمد ثالج ابراهيم3114171941008097

كلية التمريض/جامعة الموصل641.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيصفا عامر داؤد سليمان3115171942288229

كلية التمريض/جامعة الموصل641.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائيرحاب صالح خلف عبو3116171942278009

كلية التمريض/جامعة الموصل640.8اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيسمر نجم الدين عبد الرزاق يحيى3117171942286217

كلية التمريض/جامعة الموصل640.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيزينه سمير صالح فتحي3118171942254053

كلية التمريض/جامعة الموصل640.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشيماء محمود صالح محمود3119171942231279

كلية التمريض/جامعة الموصل633.0ثانوية بحركة للبناتاربيلاحيائيشيرين سعدي صالح علي3120311942043019

كلية التمريض/جامعة الموصل632.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيماريان منذر متي منصور3121171942247042

كلية التمريض/جامعة الموصل631.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياالء عبد المحسن علي حسن3122171942232043

كلية التمريض/جامعة الموصل630.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيباسله خليل ابراهيم حسن3123171942245016

كلية التمريض/جامعة الموصل629.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزينه سليم محمد نجيب محمد سليم3124171942289086

كلية التمريض/جامعة الموصل626.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائياسماء عباس رضا بكتش3125171942244002

كلية التمريض/جامعة الموصل625.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيدالل ياسر محمد رشيد حسن3126171942288104

كلية التمريض/جامعة الموصل624.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيفرح شكر محمود محمد3127171942291118

كلية التمريض/جامعة الموصل624.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيرحمه محمد كريم قاسم3128171942251074
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كلية التمريض/جامعة الموصل624.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيتبارك عطا هللا محمود رحيم3129311942001008

كلية التمريض/جامعة الموصل623.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيمروة ضياء اكرم يحيى3130171942301113

كلية التمريض/جامعة الموصل623.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزهراء ياسر محمد رشيد حسن3131171942288167

كلية التمريض/جامعة الموصل622.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيسرى عماد ابراهيم احمد3132171942330075

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل475.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد حكمت دحام جاسم3133171941008296

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل474.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيهجران عماد خليل ابراهيم3134171942237211

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل473.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيعبد المنعم عزيز محمد خلف3135171941166018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل472.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعمر محمد حسين ياسين3136171941005087

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل467.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيخليل سالم خليل ابراهيم3137171941098009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل463.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيطيبة عبد الغني حسن شيخو3138171942302102

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل463.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائييسرى فارس احمد علي3139171942357148

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل460.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعمر عبد العزيز عطيه محمد3140171941162053

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل456.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياسامه عبد الخالق عبد القادر طه3141171941008064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيحاتم علي تركي منصور3142171921142019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل438.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيرحمه محفوظ محمد محمود3143171922288032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيعاصم عبد الحميد عبد هللا حسن3144171921035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيايهان عادل عبد علي3145331922040008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعبد هللا عماد محمود نجم3146171921028048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيعبد الحكيم عبد هللا حسن عطية3147171921035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيحسين عائد منصور نجم3148171921142023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0ثانوية هلمات للبنيناربيلادبيعبد هللا عمر وهب عبود3149311921006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيغيث لقمان عبد الواحد ذنون3150171921024058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمحمد احمد عضيب خضر3151171921028070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبيآمنه زيدون عبد هللا امين3152171922321001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيفرح ناصر عبد الجبار خضير3153311942047153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيمحمد كرم حازم احمد3154171941016079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيودق حسين جاسم محمد3155171942357144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيسيف عبد اللطيف يونس محمد3156171941350083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائيآن كامل حسقيل توما3157171942256001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمصطفى احمد عبد العزيز مصطفى3158171941351194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر عزام عدنان محمد3159171941157037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيحارث زيد خلف فاضل3160171941227009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيأسماء محمد عبد العزيز حياوي3161171942330001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيريان محمد فارس عبد القادر احمد3162171941012032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدهللا سناء هللا صالح3163171941028227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيوالء احمد طاهر محمد3164171942321099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيمحمد هشام عزيز احمد3165311941072095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمه هدير غازي محمد3166171942268107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيحمزه محمد علي حسين3167171951008047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيمحمد ناصر حميد خلف3168171951042044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعادل ابراهيم يونس حسن3169171951023087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمد ياسر محي الدين محمود3170171951028151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزكريا احمد زهير محمد زكي3171171951017085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىتطبيقيسيف عبد الباسط محمد بكر3172171951229006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ذنون مسلم يونس3173171951352072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد رضوان غازي احمد3174171951198002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيفهد ميسر يونس محمود3175171951008116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0ثانوية الشهداء للبنيننينوىتطبيقيقاسم عدنان توفيق خليل3176171951123010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيحمزة صباح اسماعيل عزيز3177331951001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقييوسف محمد شيت خضر3178171951223050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييمان ساطع زكي داود3179171951017270

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيآمنه احمد خليل مصطفى3180171952231002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيفاروق عمر مؤيد عبد القادر3181331951001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقياحمد شوكت احسان علي3182171851160004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيمؤمن شمس الدين محسن قاسم3183171951094028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيليث احمد حامد احمد3184171951010023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيياسر عبد الكريم عيدان عيسى3185171951008162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقياالء فاخر محمد اسماعيل3186171952300002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعبيدة حسان عبد الرزاق محمود3187171951001047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيحمد يوسف جاسم محمد3188171941084019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيساره مشعل ياسين يونس3189171942302093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائيايالن عواد احمد ابراهيم3190171942040007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيايمن جميل محمد امين حسن3191171941218004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد ذنون عبد الرحيم3192171942286164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائياحمد محمود محمد احمد3193171941003014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل528.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيوليد محمود عبوش ازغات3194171941084097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل527.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الحق ادهام صالح محمود3195171941154006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل527.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيآمنه خليل فندو عبد القادر3196171942340001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل526.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيامير عدنان مجيد سعيد3197171941017044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييحيى ريان احمد عبد هللا3198171941017337

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل519.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهديل عاصم سعيد حسن3199171942288343

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيوليد حمزة علي سلطان3200171941019100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفاطمه محمد نعمة هللا فتحي3201171942290235

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيحنين اياد ذياب علو3202171942315041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيزهراء عبد الستار الياس حسين3203171942277095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائياسماء سالم محمد علي  خضير3204171942295003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيامنة عمار محمد عباس3205171942301013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد عبد الغني بدر احمد3206171941018016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.3ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد صالح الدين يحيى3207171941157041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصبا عبد الموجود عبد الواحد سلطان3208171942231282

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيننينوىاحيائيزكريا احمد عبد العزيز مصطفى3209171941188009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيايهم محسن محمود احمد3210171951080011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيايه بسام عبدالرحمن سفر3211171952237015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد تحسين عباس احمد3212171951011151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىتطبيقيسوسن سردار صالح محمد امين3213171952258006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمصطفى حازم علي قاسم3214171951026203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل458.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقينورا خلف محمد حميد3215171952290092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيايهاب ناظم محمدعلي احمد3216171951028032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقييعقوب محمود خلف نزال3217171951350246

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيكرم وعد هللا موفق محمد3218171951016083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيكرم فارس فاضل شيت3219171951016127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا عواد عبدهللا حمد3220171951053015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل452.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيقدامة عبدالرزاق عبدهللا فرج3221171951039050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل452.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعثمان امين عبد الكريم امين3222171951005066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيآمنه نافع جارهللا نجم3223171952237001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزين العابدين محمد عبد المنعم محمد3224171951017095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقياسراء نزار خليل سلو3225171952290007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل448.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ضياء حمدون حامد3226171951002066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل447.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقياسامة حازم محمد علي احمد3227171951160006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل446.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيبروج عمار عبد االله محمود3228171952301015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل446.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمحمد منصور محمدامين حميد3229171951039066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل446.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيبدر فيصل عبدهللا عون3230171951027035
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل445.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيامنة حارث خليل فتحي3231171952274004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل444.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن عماد محي الدين قاسم3232171951017121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل444.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعلي نائل عوني محمد سليم3233171951024060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل442.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيطه يوسف محمد شريف عبد العزيز3234171951351052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل441.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيزكريا امير خالد اسماعيل3235171951007040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل441.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيعمر سعدي احمد محمد3236171951020077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل439.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيعصام جمال عبد محمد3237171951025067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل437.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقياسامة رعد صالح سعيد3238171951016018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل435.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقياياد فارس ذنون جاسم3239171951005010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل435.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيفارس شاكر محمود احمد3240171951021050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل433.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم حسن ابراهيم داود3241171951025001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل432.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمود جاسم محمد وهب3242171951350253

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل431.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز عبد هللا فتحي عبد العزيز3243171851001068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل431.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقييوسف محمد خضر محمود3244171851012188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل431.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقياحمد موفق مصطفى عباس3245171951021014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيصهيب يوسف محمد خضر3246171951142028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيفائز فواز علي خلف3247171951011128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل428.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد قيس صالح يونس3248171951011169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعلي يحيى جارو حياوي3249171951002048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىتطبيقييوسف صالح حمزه فتاح3250171951364044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعبد المؤمن ذاكر جار هللا بشير3251171951008090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيمريم صهيب احمد محمود3252171952283051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيظاهر سعدون محمد فراج3253171951031008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىتطبيقيقتيبة عمار خضر جاسم3254171951036012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيهبة عبد المنعم ابراهيم امين3255171952280043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيهاشم وليد هاشم اسماعيل3256171951227019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيهيا اياد حمدون حسين3257171952286061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمجاهد خليل حسين حسن3258171951007099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيفاطمه زياد كمال يونس3259171852288076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل423.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقييوسف علي يونس احمد3260171951011215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل423.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيسيف عطا هللا خلف محمود3261201951259120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيغفران محمد احمد خضير3262171922285058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبياحمد هشام ادريس ابراهيم3263171921002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعلي ابراهيم خليل حسن3264171921019069
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيهبه هيثم عبد الجبار احمد3265171922294039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل468.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىادبيعبد السالم عماد نايف كريم3266171921101006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل460.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيخولة خالد محمد علي حسين3267171922231018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبد الرحمن احمد محمد سعيد حسين3268171921017041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيطيبة محمد ادريس نديم3269171922231058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائياسراء عبد الجبار يونس عبد3270171942330009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل606.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائياسيل احمد غانم مصطفى3271171942230018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيحنين ياسر أزهر يونس3272171942286098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل592.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائياسوان سعدون عبد الرحمن مرعي3273171942224002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور الهدى عبد محمد احمد3274171942280254

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيخالد مشعل فتحي عابد3275171941007071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيلؤلؤه مروان عبد الهادي محمود3276171942290246

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيهنا احمد عدنان حمدي3277171942266057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعمر مثنى عمر محمد سعيد3278171941022114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفرح ابراهيم جاسم محمد3279171942290237

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيابراهيم رياض طه حمادي3280171941023001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيرغده يحيى قاسم علي3281171922289021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيسناء خالد صالح محمد3282171822264045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيسجى احمد ادريس سعيد3283171942296073

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيضحى عصام يحيى محمد3284171942290200

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيسجى يونس حسن ياسين3285171942315078

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيهاجر فارس حميد خميس3286171942301133

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايناس نجيب سعيد ذنون3287171942231072

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيشهد فارس طه محمد3288171942230092

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائياسماء عمر محمد حمود3289171942279006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيآية عادل خضر شيخو3290171942261005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيهالة طه زبير طاهر3291171942340010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيحنين فوزي حامد احمد3292171942301043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيناديه محمد محمود شامي3293171942291135

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائياسيل احمد هاشم حميد3294171942235010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيدعاء اسماعيل مراد عطية3295171942283039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيبسمه علي احمد خلف3296171942277049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيايه صالح طلب عابد3297171942284017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيلقاء صالح محمد علي3298171942230121
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيصفا وليد قاسم جرجيس3299171942286241

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0للنازحين- ثانوية األخوة للبنات دهوكاحيائيافين جميل ميرخان مصطفى3300331942043001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرجاء محمد ياسين ابراهيم3301171942231142

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيزينب صالح يونس حسن3302171942251092

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيمريم جاسم علي ابراهيم3303171942308044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيسها قتيبة علي محمد3304171842242084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيفاطمة الزهراء عبد الغني قاسم خليل3305171942302118

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائياستبرق ماهر حامد محمود3306171942274001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيانسام احمد حسين خلف3307171942277026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيهند صالح علي عبد هللا3308171942242097

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيسجى تركي اسماعيل ابراهيم3309171942295042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيتسنيم ناثر شريف امين3310331942040030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائييمامه زياد علي يونس3311171942330144

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر عمر عبد االله يوسف3312171942330131

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيمالذ جاسم محمد حامد3313171842238074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر محمد سليم احمد3314171942268138

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيامنة شوكت اسماعيل عبد الكريم3315171842285023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيهدى عصام حسين عبد القادر3316171942281175

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيايمان خليل ابراهيم خلف3317331942051006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيازهار خليل فندو عبد القادر3318171942340002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيطيبه رياض محمود حميد3319171942295052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيسارية صالح اسماعيل صالح3320171942264035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيساره عدنان ضاحي ذياب3321311842054056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيمنار ناظم عبد هللا سلطان3322171942280241

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيشهد خزعل صالح علي3323171942315086

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيفاطمة عماد لقمان امين3324171942289140

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيزينه ثامر يحيى عزيز3325171942315069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيرفل جالل حسن سليمان3326171942245041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهديل نزار محمد فتحي3327171942288346

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيطيبه صهيب شكر محمود3328171952299023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىتطبيقيشهد شهاب احمد اسماعيل3329171952234007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0ثانوية العياضية للبناتنينوىتطبيقيخلود سعيد محمدصالح خضر3330171952260004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيرحمه ماجد ضرار يونس3331171952327003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيهاجر احمد سالم مجيد3332171952315051
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيهاله غانم اسماعيل بكر3333171952294083

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيرحمه احمد يوسف احمد3334171952284006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيسرى عبد السالم طاهر يونس3335171952231043

كلية اآلداب/جامعة الموصل461.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعلي محمد علي حسين3336171921144069

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيآالء جمال أحمد رشيد3337171922286001

كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيضحى رعد محمد نذير رشيد3338171922258018

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيديانا عيسى احمد علي3339171922231027

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيدلفو ابراهيم شهاب احمد3340311921066002

كلية اآلداب/جامعة الموصل475.0ثانوية اربيل للبنيناربيلاحيائيعبد الملك زياد زكي محمد3341311941012019

كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيياسمين خليل شمو ابراهيم3342171942245090

كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيمنار ميسر ظاهر احمد3343171942321080

كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد حمزة حمادي ايوب3344171941022012

كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرحمه رياض حامد محمود3345171942290102

كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيحاتم حسن احمد عبد هللا3346171941025034

كلية اآلداب/جامعة الموصل446.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيغفران ناظم سالم ابراهيم3347171942357102

كلية اآلداب/جامعة الموصل445.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيمحاسن فارس رمضان خليل3348171942291121

كلية اآلداب/جامعة الموصل466.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياحمد فوزي سالم يوسف3349171951011017

كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيحارث محمد شاكر محمود3350171951223010

كلية اآلداب/جامعة الموصل456.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيهبة سعيد رشيد صالح3351331952040058

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقينور نمير سالم حسن3352171952286058

كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيرغد سرمد حازم يونس3353171952262008

كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد محفوظ خلف محمود3354171951011171

كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعبيدة ناطق زكي داؤد3355171951016062

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد نزار سعيد محمد طاهر3356171951157026

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز شعالن بدر سطام3357171951011088

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيزينه عبد الحميد جاسر عبد الحميد3358171952289036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمصطفى بسام فاضل عبد العزيز3359171921001075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيرونق معن سالم اسماعيل3360171922294016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيرضوان محمد سعيد عبد3361171921144034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيحنين خالد محمود عزاوي3362171922302017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيايالف احمد فتحي احمد3363171922283015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيمرح خالد محمد علي مصطفى3364171922231064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد نضال عزيز جاسم3365171921143012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمصطفى ضياء حاتم مدلول3366231921051057
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيسنا بشار يونس حسن3367171922285048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيمدين احمد خلف اسود3368171921223022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيصالح ابراهيم حميد تركي3369171921143037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيحسين ناجي حسين سعيد3370171921019030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيهديل خالد عبد هللا جاسم3371171922230067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمصطفى صالح محمد يونس3372171921351195

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمؤمن نوفل مرعي حسن3373171921027091

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيطارق ياسين محمد صالح3374171921080048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيسامي محمد منوخ كليب3375171921113006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل435.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيمؤمن علي محمود محمد3376171921032029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل434.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمحمود ناثر محمد خليل3377171921028082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل434.0ثانوية العريج للبنيننينوىادبيسيف يوسف محمود محمد3378171821031016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيسارة طالل حامد سعيد3379171922295018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمصطفى خالد مصطفى عيدان3380171921026157

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعلي عبد هللا فتحي شعبان3381171921084062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيمهى عبد هللا فتحي شعبان3382171922254043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيعلي مسعود عبد الرحمن ياسين3383311921066005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيمحمد محمود محمد اسماعيل3384171921045047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبينور احمد ناظم عبد هللا3385171922294036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيمهدي خلف علي عبيد3386171821009171

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيعبير عبد محمود عبد هللا3387171922281019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيمحمد قاسم جهاد مجيد3388171921067038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعبد الودود ابراهيم محمود خلف3389171921080062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمصطفى عمر عبد الهادي عبد الباقي3390171921016106

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيسرمد سعد يحيى ذنون3391171921017037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيريان محمد علي طه حميد3392171921026058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيايالف حسين محمد فائق مصطفى3393171922290018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيقاسم عبد الكريم قاسم يحيى3394171921083028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيمالك احمد غانم ابراهيم3395171942283114

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمد ضياء الدين سالم محمد3396171941015163

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائينور عبد هللا فندي صالح3397171942297100

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيسفيان عمر غزال صالح3398171941350079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيعلي هيثم داود سليمان3399171941019061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزينه فارس سالم ذنون3400171942302086
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرند محمود عبد الكريم خليل3401171842291085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيانفال عازم حازم داود3402171942231046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيتهاني علي خليف علي3403171942230046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيايالف سعد احمد شريف3404171942335008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيوداد محسن محمود عبد القادر3405171842251222

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيابراهيم نواف عبد مصطفى3406171941005002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعلي موفق جاسم محمد3407171941080096

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد رفعت عدنان شمس الدين3408171941028216

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائييوسف عماد سالم عبد3409171941019103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيكرم هللا نجمان عبد هللا فتحي3410171941024090

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي احسان يونس خضر3411171941199014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيايالف احمد غانم محمد علي3412171942315025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمها احمد طلعت يونس3413171942290276

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد علي ادريس يحيى3414171941350194

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيشيرين لؤي سلطان سليمان3415171942232184

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياسراء نعمان يونس صالح3416171942232031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياحمد علي صالح محمد3417171941161013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائياحمد انور وعد هللا حسين3418171941012009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيانهار صبحي خلف حسن3419171942291024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيخضر عبد الكريم صالح حمادي3420171941005032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائينور عبد الوهاب عبد رمضان3421171942273169

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيبراءة ادريس سليمان عبدالرحمن3422171942259018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيفاطمه عمار زينل جاسم3423171942269019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيغفران عبد الحكيم صالح عبد القادر3424171942232213

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسارة محسن طاهر محمد3425171942280149

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيمحمد قحطان عبد هللا ابراهيم3426171941170031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمنى صفوان عبد الرحيم عبو3427171942299083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيزيد محمد عبد الوهاب عبد الرزاق3428171941223030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزهراء عماد الدين محمد عبد هللا3429171942294137

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر احمد جمال محمد امين3430171941157035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد االله ادهام صالح محمود3431171941154005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعلي حسن عبد هللا جدوع3432171941080085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد نجم عطا هللا محمد3433171951007020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ثانوية نينوى للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا سليمان عبد العزيز حسن3434171851207005
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيفاطمه خير هللا محسن علي3435171952315041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمحمد سعد احمد يونس3436171951144068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيمعد صالح جدوع سلمو3437171951104047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيوسام نوفل اسود فرحان3438171951160039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيمريم جمال خضر فتحي3439171952273040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسفيان سعد احمد اسعد3440171951350082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعمار ياسر ذنون احمد3441171851016082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد هللا ساير جديع3442171951003056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمود فتحي محمود ذنون3443171951005110

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيخضر كريم خضر محمد3444171951020039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمحمد شامل محمد صالح3445171951024079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود حسين علي3446171951016016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيزكريا عبد االله نوزت يحيى3447171951005033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعلي محمد محمود عبد3448171951001061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيأيمن قصيد محمد سعيد3449171951007003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيايمن بشار محمد محمود3450171951025022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيصالح سبهان زيدان عزيز3451171951005043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا باسل عبد الرحمن سعيد3452171951007062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيسيف مكي محمد خضر3453171951015063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيجاسم محمود جاسم محمد3454171951055007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىتطبيقيقتيبة عبد الغني سالم احمد3455171951154008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيفالح يوسف عبد عبد الرحمن3456171951003049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيعلي حسن يوسف محمد3457331951001025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0ثانوية وانة للبنيننينوىتطبيقيعمر خليل جمعه حسين3458171951093007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعلي حسام شريف حسين3459171951012090

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقيسحر فارس حامد حمادي3460171952277015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيريم عبد الجليل عايد جاسم3461171952283019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقياحمد طالل محمود مصطفى3462171951015012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيغفران محمد احمد حسون3463171952290070

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيأركان صالح محمد عطية3464171851001011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسفيان صالح محمد عطية3465171951350083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيعلي محمود احمد ابراهيم3466171951104028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقياحمد رضوان كنعان طه3467171951016009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيسوسن سرمد محمد ابراهيم3468171952321011
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم عبد الوهاب عصمان اسماعيل3469171951018004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد هاشم محمود3470171951027143

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقييوسف نزار عبد الرحمن سليمان3471171951002088

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيسكينة رافع عبد الوهاب محمد3472171942262063

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيمحمد دحام عبيد كربو3473171921192010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيمحمد فائز يونس علي3474331921070037

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمصطفى ماهر احمد ذنون3475171921005066

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد ابراهيم عنتر خضر3476171921143003

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيعلي فرج اشحاذه مالش3477171921192005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمد ايمن عثمان محمود3478171921021058

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيماجد عبد هللا محمود شحاذه3479171921170010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيقاسم يحيى عبد الستار يحيى3480171941020096

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل447.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيدالل علي عبد هللا حسن3481171942294087

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية530.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيباقر سامي سعد لفته3482151951008006

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية490.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيالمختار احمد عبد القادر احمد اديب3483101951020033

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية489.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر غانم عبد ضهد3484111951058042

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية488.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياركان ظافر خالد داود3485111951040002

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية485.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياالء طالب قاطع جعاز3486141952072002

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية477.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف خالد عبد الستار رشيد3487131951001032

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية477.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيسارة ضياء اسماعيل عبد3488211952098035

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية473.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمخلد فوزي مهدي عبود3489131951023045

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية469.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه محمود حسن عطيه3490141952133034

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةتطبيقياحمد شكر احمد شكر3491141951010001

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية466.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقياحمد فالح شاهين يوسف3492191951014005

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية462.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حقي اسماعيل عاشور3493131951014039

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية509.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمار غزوان علي صالح3494101951006019

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية618.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيالحسن محمد جاسم محمد علي3495131941022010

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية607.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حسين علي غني3496111942074053

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية604.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائياحمد حامد قدوري احمد3497211941055003

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية505.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد حسان حسن عبد3498131951018003

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية500.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء عادل صالح عبد الحسين3499131952096008

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية490.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد محمد نزار شاكر3500101951061003

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية485.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد عامر كتاب رزاق3501131951051023

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية481.0انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركياالرصافة االولىتطبيقيغيث عمر صبحي حسن3502131951241004
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قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية479.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا نجم الدين سعيد عبد3503141951009047

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية476.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيوائل خالد جورج رزوقي3504141951020083

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية475.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد فؤاد ثابت سلوم3505111951004106

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية471.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيميثم جمال الطيف جاسم3506101951018028

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية471.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى اوس علي حسين3507101951013097

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية470.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد باقر فاضل عبيس محمد3508151951008045

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية469.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف خليل ابراهيم عوض3509101951013115

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية501.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى كريم نبات خيطان3510161951140085

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد كريم دعير حسب3511141941008049

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.0بيروت-ثانوية المتنبي العراقية االهلية في لبنانالرصافة االولىتطبيقيعبد المنعم غزوان عبد المنعم عبد العزيز3512131951237003

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عدنان توفيق راضي3513111951058007

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي فارس فوزي مصطفى3514101941020131

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدانيه كاظم سليم عبد الواحد3515121942107071

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية467.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى مازن عبد المهدي محمد3516141951022073

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب فالح سامي محمد3517141942112039

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رافد حامد علي عباس3518101941026241

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسلسبيل ناظر فرحان صالح3519141942135029

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى جمال نصر فيصل3520141942079067

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية562.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن اسامة حسين فتح هللا3521121941030042

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية479.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى داود علي كاظم3522141951043014

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية559.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين عادل موسى سفيح3523161941075066

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية476.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد حسين جاسم محمد علي3524111951048001

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية472.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيطه علي عباس صالح3525101951029014

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية472.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي عزيز محسن عبد الرسول3526121951030075

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية465.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر حازم محمد ندب3527141951173007

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية625.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدينا مازن نعمه احمد3528141942078033

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية623.0ثانوية نوح للبنينديالىاحيائيحسن فائق رشيد حسين3529211941053013

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية610.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء رافل زاهد عبد الحسن3530121942090003

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية571.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي عبد الزهرة علي جعفر3531281951151455

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ابراهيم محمود جاسم3532111941203208

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية639.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيآيات طالل عبد الخالق عباس3533101942116001

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية637.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفاه عامر عصام عبد الحميد3534141942105019

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيليث ماجد منصور عباس3535131941003065

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية635.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيزيد نزار خليل خضر3536171941402014
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قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية635.7اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيامير عادل شاكر رضا3537231941020051

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد وميض قاسم محمد3538131941029010

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد كمال حسين لطيف3539141941170075

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف علي يوسف فارس3540131941010067

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية541.0ثانوية الشجعان للبنينواسطاحيائيمطلك علي فخري جميل3541261941176019

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عامر داود محمد علي3542101941034002

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمر مرتضى عبد علي شهاب3543141951020051

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية523.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم حسين علي سلوم3544141952098012

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.7الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم احمد لعيبي شرهان3545101941028004

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب صالح سليمان حسن3546121942086020

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية471.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمهدي عصام محمد هادي عباس3547141951052015

كلية الطب/جامعة الكوفة684.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حيدر عبد االله كاظم3548251941205185

كلية الطب/جامعة الكوفة684.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد كاظم احمد كاظم3549221941040012

كلية الطب/جامعة الكوفة684.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر كاظم جبار3550251942056055

كلية الطب/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء زيد محمد احمد3551251942062345

كلية الطب/جامعة الكوفة683.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين فؤاد كناوي حمود3552251941045036

كلية الطب/جامعة الكوفة682.1ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي تحسين عبد الكاظم حسين3553251941035024

كلية الطب/جامعة الكوفة682.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب علي ابراهيم علي3554251942101155

كلية الطب/جامعة الكوفة682.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياحمد ياسر حسن عطيه3555291941007025

كلية الطب/جامعة الكوفة681.6ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى باقر عبدزيد جبر3556241941048019

كلية الطب/جامعة الكوفة681.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيدانيه عادل عبد االمير جبر3557251942096111

كلية الطب/جامعة الكوفة681.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس كريم عبد الحسن عبود3558251942096403

كلية الطب/جامعة الكوفة680.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمسلم فيصل سوادي عباس3559251941009282

كلية الطب/جامعة الكوفة679.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمدي ناصر جواد راضي3560251941008198

كلية الطب/جامعة الكوفة679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن كريم جاسم3561251941031433

كلية الطب/جامعة الكوفة679.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا طاهر مريون غانم3562161941038034

كلية الطب/جامعة الكوفة679.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمناهل آزهر حميد عبد هللا3563251942101260

كلية الطب/جامعة الكوفة679.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حافظ عبد علي محمد علي3564251941200197

كلية الطب/جامعة الكوفة677.2اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيقاسم محسن شمخي جبار3565251941009185

كلية الطب/جامعة الكوفة677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفرقد فالح حسن محمد3566251942062697

كلية الطب/جامعة الكوفة677.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد باسم نعمه عباس3567251941008174

كلية الطب/جامعة الكوفة677.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيغسق فاهم كريم فجر3568241942121246

كلية الطب/جامعة الكوفة677.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس نجاح محمد جاسم3569251941045061

كلية الطب/جامعة الكوفة676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد الرحيم محمد باقر محمد حسين3570251941031038
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كلية الطب/جامعة الكوفة675.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيامير عبد الرزاق شهاب هادي3571251941034002

كلية الطب/جامعة الكوفة675.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيامين لؤي علي ساهي3572251941207008

كلية الطب/جامعة الكوفة675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حيدر كريم خنفور3573251942062642

كلية الطب/جامعة الكوفة675.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيفاطمه وليد حميد عباس3574251942092018

كلية الطب/جامعة الكوفة675.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن فاضل جابر محمد3575251941200039

كلية الطب/جامعة الكوفة675.0الخارجياتالنجفاحيائيهدى احمد شاكر كريم3576251942401067

كلية الطب/جامعة الكوفة675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحنين زوير كاظم جالب3577251942062212

كلية الطب/جامعة الكوفة675.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفرح عباس شهيد عباس3578251942096331

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى مؤيد عبد علوان3579251942062813

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيطارق لعيبي ثامر لفته3580241941001136

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعبد هللا محمد محسن حسين3581241941169039

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسن لفته عبود3582241941076064

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيصفا وليد عبد الزهره صاحب3583251942062561

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عصام عبيد كاظم3584251941031486

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيامنه صالح طالب نمنم3585251942062079

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي مهدي علي حسين3586251941205317

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد الكاظم عبد الرحيم عبد الكاظم علي3587251941052041

كلية الطب/جامعة الكوفة673.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عمار حسون خضير3588251941031724

كلية الطب/جامعة الكوفة673.3(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى حسين عزيز كاطع3589251942192107

كلية الطب/جامعة الكوفة673.1ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك حسن علي عناد3590251942108055

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد صباح عباس جودي3591251941009240

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيقمر قاسم ظاهر عبد3592241942123121

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامجد محمد عبد االمير مهدي3593251941031080

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ازهر حميد محمد3594241942100047

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيعبد الحسين عدنان محي حمزه3595251941157038

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك علي عمران حماده3596251942108058

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيحيدر رزاق جاسم خصاف3597221941058024

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي صالح مهدي مطر3598251941031859

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء علي حسين علي3599251942062366

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائييونس محمد هادي علي3600251941205420

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء رائد مجيد حميد3601251942062221

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد ثائر محمد يوسف3602251941012128

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيسجاد احمد حمزة مرزة3603231941027026

كلية الطب/جامعة الكوفة671.8(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين صمصام رشيد جاسم3604251942084155
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كلية الطب/جامعة الكوفة671.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائينصير رائد رحيم شاطي3605291941002204

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سالم جبار فصوع3606241942121140

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمحمد شدهان عبد جاسم3607181941141111

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيدعاء جواد عبد الحسين سوادي3608251942062241

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي حسن بردان عطيه3609251941031706

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيزيد كريم موحان جبر3610241941001099

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي غزوان لواء عبد المهدي3611251941031491

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين كريم كاظم عبود3612251941031227

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب يحيى حاتم اسد3613251942062468

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينور سالم ابراهيم شريف3614241942124153

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر مهدي مطر3615251942062338

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيشهد عباس حميد محمود3616271942107045

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمصطفى رحيم كاظم سالم3617221941356123

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي احسان شاكر سلمان3618251941044193

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد  رحيم جعفر3619251941205348

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس عبد الكريم قانع نادر3620251941031368

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسن عالء حبيب علوان3621211941002031

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر حميد هادي حسون3622251941009217

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين ذيبان عبادي ناهي3623251941031194

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد حسين علي حسين جاسم3624131941016097

كلية الطب/جامعة الكوفة670.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد علي حاكم والي علوان3625231941006170

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة675.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب ماجد حسن عزيز3626251942108187

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة675.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى محمد هدام محسن3627241941015116

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة674.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عبدالعباس نجم عبد3628241941042003

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة672.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمرام جواد نجم عبد3629251942059528

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياديان رعد محمد جاسم3630251942062043

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه احسان زهير عبد االمير3631251942062621

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة670.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيايه انيس صالح جابر3632251942096046

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة670.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيعمار علي خيون كحلول3633251941034025

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة670.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء جبار كاظم زباله3634251942059245

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة669.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيكاظم باسم محمد كريم3635251941007238

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة668.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى تحسين كاظم حايط3636211941273060

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم علي فاضل عبد الرضا3637251942062743

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة667.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينة عالء طالب سلمان3638161942207059
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة667.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد سعد خضيري3639141941179018

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة666.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيصفا عبد الكريم عباس بديوي3640241942103093

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة666.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحسن عزام حمودي خلف3641131941037029

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة666.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد جبار زياره3642241942120142

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة666.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيضي الرحمن محمد حسن صادق3643251942101186

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة666.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي صالح مهدي صالح3644251941200206

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة666.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عدي محمود عبد الحسين3645101941043053

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة665.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيشكران ليث صالح شنان3646241942114189

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة665.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيفاطمه مظفر كتاب حنيش3647221942183066

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة665.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب محمد عبد حسن3648261942132097

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة665.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك زيدان جبر يوسف3649261942132026

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة665.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيرغد عامر عبد الرضا غني3650251942086029

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة665.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمحمد خليل خضر محمد3651261941033104

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة664.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي صالح جرخ محمد3652241941037036

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة664.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرنيم حميد كاظم مهنا3653241942114109

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكفى نجاح داخل محسن3654251942062700

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك حسين حسن عبد 3655251942062171

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة664.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبود دوحي مجلي3656251942097104

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة664.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيأمامة سالم عبد الرضا حسن3657251942085002

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى مسلم حسين بطيخ3658251942062201

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيفرقان محمد عباس عبيد3659251942109043

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه محمد شاكر عصواد3660251942062679

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبراء عبد الحسن حمزه جبار3661251942062126

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيهدى عقيل عبد مسلم مهدي3662251942100431

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات عالء احمد ايوب3663251942062022

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيسالم احمد عبد المحسن محمد علي3664251941030013

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيالحسن ظاهر عمران موسى3665251941031075

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حمزه كاطع مهدي3666251941031653

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة675.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيخديجه احمد كاظم سدخان3667251942092011

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرانيه مهند عبد الرضا عبد3668251942062253

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائياحمد يعقوب صبيح جاسم3669251941034001

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيحيدره قاسم عبد الحسين مهدي3670251941008067

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد خالد جمال جواد3671251941031027

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم علي عبد الحسين مهدي3672251942095081
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه عدنان مسلم حمزه3673251942062286

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيورود مهدي محمد حسن3674251942055110

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائياسراء جاسم محمد رضا3675251942170019

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبراء عدنان خرباط عباس3676251942084136

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمهدي محسن محمد جعاز3677161941094118

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب امين امير راضي3678251942108172

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسيل اسعد عبد اليذ3679251942062061

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ صادق باقر محمد حسين3680251942096391

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيفاطمه طالب رهيف عبيد3681251942089077

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس كاظم محسن جاسم3682251941209014

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب جابر حميد سلطان3683251942084465

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حيدر محمد حسن عبد الجليل3684251941031772

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيبنين عقيل عبد الحسين نعمه3685241942117026

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيزهراء أحمد شاكر جبير3686261942087045

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساره احمد شدهان فرهود3687251942084533

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيشهد عبد الحسين عبادي علي3688251942097085

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار نعيم مجيد احمد3689251941031578

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا جاسم محمد علي خضير3690251941009229

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمنير عصام رسول جاسم3691251941008235

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى عالء ستار محمود3692251941031780

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عالء محسن جاسم3693251941205078

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0ثانوية ايليا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين سالم هاشم طاهر3694251941039003

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء هاشم راضي عباس3695231942120091

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيامنه عالء سامي سلمان3696251942101032

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيميسم سمير صالح تومان3697251942058065

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم حميد عبد الحسين عديل3698251942084805

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيمهدي سعد حسين حمد3699251951034029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد المهدي نبيل علي حسين3700251951034021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقياحمد محمد احمد محمد3701271951001013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة544.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمالك محمد جاسم محمود3702161952184095

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة528.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين عبد المرتفع مزيد خلف3703251951007048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفتطبيقيبشار احسان محسن عطيه3704251951033002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيعباس ساهي علي ناصر3705281951033017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمصطفى صالح زامل عطوان3706281951009109
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة489.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد رضا كاظم مهدي جاسم3707251951205119

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة485.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيتبارك علي دعير شيال3708281952057002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة487.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيعلي صفاء الدين صالح مهدي3709161951006076

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة483.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى محمد غازي عبد الحسين3710241951031023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة483.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايمان وليد خير هللا سلمان3711161952202005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة474.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمحمد غفار موسى عجيل3712221951003066

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة466.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمحمد كاظم عبيد عنبر3713251951009106

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار عقيل حسن موسى3714251941044134

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمنتظر فؤاد موسى جعفر3715251951009126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيهيثم وسام حسن عبد الهادي3716251941031874

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة569.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيغيث حازم مهدي مهبش3717241941018072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة566.2ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عمار حميد طالب3718161941392005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عبد الخالق مجيد فيحان3719161951017073

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء ستار عبد الواحد مجيد3720251942084395

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيمريم عطيه رهل علي3721241942104128

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيميقات عماد جبر ناصر3722231942117140

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيمريم هاني نقي علي3723201942145032

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر محمد جبر3724251942085009

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيجالل خزعل هادي حجيل3725251941031128

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس عدي طالب حاكم3726251941205150

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0ثانوية النهرين االهلية للبنينميساناحيائيباقر حميد كاظم راضي3727281941003001

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائياسيل سعد زغير عباس3728261942108006

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيهدى نوري محسن حبيب3729251942059652

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيأيات عزيز كزار حمزه3730251942100012

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيزينب عواد حسن كاظم3731221952321028

كلية العلوم/جامعة الكوفة480.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينور فالح مهدي جدوع3732251952059206

كلية العلوم/جامعة الكوفة468.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كاظم جواد عبد الساده3733161951033090

كلية العلوم/جامعة الكوفة463.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعباس غماس زوير سلطان3734281951044071

كلية العلوم/جامعة الكوفة451.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيعادل عبد الستار ناصر محمود3735251951150124

كلية العلوم/جامعة الكوفة446.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء رياض عباس فضل3736251952059096

كلية العلوم/جامعة الكوفة444.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيضياء عبد الحسين خليل مروح3737251951001081

كلية العلوم/جامعة الكوفة441.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيمهدي حسن ناطور ثاني3738281851033023

كلية العلوم/جامعة الكوفة438.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيضياء قاسم سوادي محمد3739291951005049

كلية العلوم/جامعة الكوفة437.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفتطبيقيبنين صبار حمد حسين3740251952102003
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة498.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمنار علي سلطان كاظم3741251942108319

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة488.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد حميد مسعر حسين3742251941001248

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة484.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد عامر كاظم حداوي3743231941005164

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة483.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيمهدي يحيى طالب رسول3744251941050076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيجعفر حسين عبيس عبد الرضا3745231941005032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة472.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر قاسم حسين كاظم3746251941019005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة458.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيحسين عالء كامل عوض3747221951033028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة444.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيمنى حميد غانم حمد3748251952059189

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة444.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقييسر احسان علي وفي3749251952096044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة438.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيرقيه نعمه كحيط منذور3750251952059084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة436.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيسمانه دهيرب غازي محمد3751251952170083

كلية القانون/جامعة الكوفة463.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيعلي سالم عنيد عباس3752251921027050

كلية القانون/جامعة الكوفة460.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيكرار حيدر فرحان شعالن3753251921008169

كلية القانون/جامعة الكوفة455.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعقيل مهدي سعدون عباس3754251921024170

كلية القانون/جامعة الكوفة450.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيحسين سالم عبيد راجي3755251921123008

كلية القانون/جامعة الكوفة450.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزهراء محمد شاكر محمود3756251922096035

كلية القانون/جامعة الكوفة446.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسين عامر عبد جابر حمودي3757251921122044

كلية القانون/جامعة الكوفة444.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيمريم صالح محمد جبار3758251922086185

كلية القانون/جامعة الكوفة444.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيجعفر كاظم حبيب عيدان3759251921026005

كلية القانون/جامعة الكوفة441.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيليث عادل عبد اليمه وحيد3760251921008177

كلية القانون/جامعة الكوفة437.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيزيد عبد الزهره علي محمد عبد الرسول3761251921044011

كلية القانون/جامعة الكوفة436.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمنتظر دريس رواك محمد3762251921008231

كلية القانون/جامعة الكوفة436.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيسجاد رحيم فليح حسن3763251921024126

كلية القانون/جامعة الكوفة436.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيبنين محمد صالح محمد3764251922086034

كلية القانون/جامعة الكوفة434.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى محمد سعيد احمد3765251921012226

كلية القانون/جامعة الكوفة433.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيجواد كاظم حسون جواد3766251921027111

كلية القانون/جامعة الكوفة431.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيعلي صاحب مهدي حسين3767251921011044

كلية القانون/جامعة الكوفة430.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيمصطفى عماد محمد عبد الحمزه3768251921026016

كلية القانون/جامعة الكوفة429.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبياحمد حيدر ابراهيم حسن3769251921024015

كلية القانون/جامعة الكوفة427.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيبنين باسم علوان غافل3770251922086026

كلية القانون/جامعة الكوفة426.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيعباس عذاب حسن عبود3771251921008122

كلية القانون/جامعة الكوفة425.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيوليد خالد مسافر لفته3772251921012256

كلية القانون/جامعة الكوفة425.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفادبيمختار حسن حميد حسن3773251921019008

كلية القانون/جامعة الكوفة508.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ناصر ذياب كاظم3774251941009336
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كلية القانون/جامعة الكوفة450.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد عالء حبيب عبد3775251951044049

كلية القانون/جامعة الكوفة445.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيكرار حيدر امين سعيد3776251951044104

كلية القانون/جامعة الكوفة441.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي قاسم جهيد سلمان3777251951010050

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة474.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء خالد محسن عبد الزهره3778231942087151

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة461.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمصطفى احمد حمزه راضي3779251941009283

كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد عباس حمود عبد الحسين3780251941150021

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيحسين نصر جبار خضير3781251941008063

كلية التمريض/جامعة الكوفة649.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد ضياء كاظم هادي3782251941007139

كلية التمريض/جامعة الكوفة644.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد هادي احمد حسن3783251941031063

كلية التمريض/جامعة الكوفة640.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيسجى رائد مالك نايف3784251942055063

كلية التمريض/جامعة الكوفة637.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهاله وصفي محمد صالح محمد حسن3785251942101294

كلية التمريض/جامعة الكوفة637.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس سالم صبيح كاظم3786251942101270

كلية التمريض/جامعة الكوفة636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجود مجباس كريم مطر3787251942062495

كلية التمريض/جامعة الكوفة631.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى حسين نوري عباس3788251942096083

كلية التمريض/جامعة الكوفة630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء صالح منذور جدوع3789251942100176

كلية التمريض/جامعة الكوفة630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى هاشم مهدي حمزه3790251942062507

كلية التمريض/جامعة الكوفة627.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيرقيه علوان وادي غاوي3791241942110030

كلية التمريض/جامعة الكوفة626.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيزهراء كامل جواد راضي3792251942082019

كلية التمريض/جامعة الكوفة626.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرباب خلف عبد الكريم كاظم3793251942084284

كلية التمريض/جامعة الكوفة626.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء كاظم جهيد سلمان3794251942087029

كلية التمريض/جامعة الكوفة623.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء محمد حسن محمد حسين عبد الحسين3795251942062385

كلية التمريض/جامعة الكوفة623.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى قاسم كاظم صكبان3796251942057083

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة462.1ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائياسامة محمدنصير فالح محمد3797241941041003

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة461.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر يونس علي3798251941200135

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة458.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب مهند علي حسين3799251942108189

كلية اللغات/جامعة الكوفة463.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيزهراء علي حسين محمد علي3800251922083021

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبياسراء سعيد موسى سلمان3801251922089004

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيختام عزيز بجو جياد3802251922082008

كلية اللغات/جامعة الكوفة577.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب زاهد حبيب خبط3803251942192052

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيضحى قاسم عبد  عبد علي3804251952056026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمسلم عقيل حماده كاظم3805251921008218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيمحمد حسن موسى عطا هللا3806251921207017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة431.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيياسر معمر جواد عراك3807251921025113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة428.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيمصطفى حميد صبر عطية3808241921039029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيمرتضى عبد الكريم محمود محمد3809251921044031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيغدير سالم عبد زيد حمد3810251921012156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة420.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد علي حسن حيدر محمد3811251921012193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي محسن محمد كريم3812251941031721

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيبتول عبد الكريم طاهر علوان3813251942071009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقية سماح حسن غالي3814251942108108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة437.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيورود محمد مصحب طاهر3815251942059662

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة429.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر فؤاد هادي3816251942062337

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة427.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الحسين عبد الهادي نجم3817251941007203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياشرف حمزه كاظم حسين3818251941122008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد الحسين عبد الزهرة محمد3819251951016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة432.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا عادل كاظم جبار3820251951030026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة427.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيعقيل حميد نوري جالل3821251951157084

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيكوثر علي عبد االمير شريف3822251922096069

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى كاظم مشجل جاسم3823251921012222

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيزهراء عبد الحمزه مطشر محمد3824251922093032

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزينب كاظم عباس مهدي3825251922096043

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى ليث كريم جويد3826251921012224

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيزهراء حسن نجم عبد هللا3827251922073015

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبينور مهدي صالح عبد الرزاق3828251922096078

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد عبد الزهره منعم احمد3829251921122164

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين كريم محمد ابو اللوخ3830251921012062

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيبنين هادي جاسم حمادي3831251922110002

كلية التربية/جامعة الكوفة535.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيفاطمه فتاح حسين لفته3832251922053047

كلية التربية/جامعة الكوفة534.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبياية علي عبد الرضا عطيه3833251922078016

كلية التربية/جامعة الكوفة532.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيحيدر حسين عطيه عكيلي3834221921090021

كلية التربية/جامعة الكوفة528.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبياسراء محمد حسين عبد3835251922086005

كلية التربية/جامعة الكوفة501.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيرسل حسيب جواد فليح3836251922056034

كلية التربية/جامعة الكوفة492.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبينبأ قاسم عبد الخالق حمزة3837251922079115

كلية التربية/جامعة الكوفة484.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيهدى كريم عباس مجبل3838251922086218

كلية التربية/جامعة الكوفة569.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيابو القاسم جمال حامد سلطان3839251941007004

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد مضر عباس محمد3840251941009264

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي فاضل حسن3841251941200057

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جواد محمد عبد االمير3842251942109039
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كلية التربية/جامعة الكوفة552.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين فارس عبد مسلم نصيف3843251942086016

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائياالء كريم عبد الحسن عبد3844251942101024

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيايات لواء عباس خضير3845251942101038

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغسق عبد الحسين علي شراد3846251942096276

كلية التربية/جامعة الكوفة521.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كريم عباس مجبل3847251942170331

كلية التربية/جامعة الكوفة518.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيبشير سعد نعمه حسن3848251941008028

كلية التربية/جامعة الكوفة516.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال وجيه حسن صيهود3849251942062588

كلية التربية/جامعة الكوفة514.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيسجاد رزاق سويد حسن3850251941014051

كلية التربية/جامعة الكوفة512.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيصفا عاصم حسين علي3851251942056082

كلية التربية/جامعة الكوفة509.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيسند فليح سعيد جبر3852251941151063

كلية التربية/جامعة الكوفة505.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيزينب فالح حسن رباط3853241942101062

كلية التربية/جامعة الكوفة480.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيغدير علي حنتوش عباس3854251952059161

كلية التربية/جامعة الكوفة468.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيهاشم سعد جبار محمد3855251951207037

كلية التربية/جامعة الكوفة468.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيرمله طعيمه جابر حسين3856251952059085

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن جليل حسن فرحان3857251951019002

كلية التربية/جامعة الكوفة457.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيكرار جبار فاضل مجيد3858251951007150

كلية التربية/جامعة الكوفة453.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيسجى حسين علي ناجي3859251952084080

كلية التربية/جامعة الكوفة452.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد باقر كاظم مهدي جاسم3860251951001147

كلية التربية/جامعة الكوفة448.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيجعفر حامد عبادة مدهده3861251951012017

كلية التربية/جامعة الكوفة445.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيهشام وسام رحيم حسين3862251951001206

كلية التربية/جامعة الكوفة445.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقييونس علي عبد الكاظم حلبوص3863291851003242

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيهجران راهي فرحان عبد الحسن3864251922080072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيدعاء سامي عبد االمير عبد الزهره3865251922095003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيافياء محمد علي حسين راضي3866251922085002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيليلى جميل مالح حسون3867251922053054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيزينب علي ياسر مهدي3868251922085024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيصفا فاضل طالب عبد علي3869251922089041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزهراء حيدر محمد ابو حليل3870251922078047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيمنار عامر حمزه عبد الزهره3871251922096072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0الخارجياتالنجفادبيرسل غني غفار محمد3872251922401024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيتقى عادل عباس ردام3873251922086044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينبأ صفاء لطيف شعالن3874251922086190

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيزينب عالء جواد كاظم3875251922085023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيدعاء مكي صاحب رحمان3876251922086074
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبياسماء عباس خلف معيبد3877251922094003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيسجا ناجح عبد المحمد حسون3878251922071037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيزهراء علي مال هللا كاظم3879251922071034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيغسق حافظ جواد ظاهر3880251922056068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيبتول نبيل كاظم عبد هللا3881251922096005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة434.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيميس علوان كوين علوان3882131922116049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيايمان عبد زيد حسين عبد هللا3883251922079013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبينبأ فالح حسن عبد3884251922056096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيتبارك احمد حسن محمد3885241922138009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيتقى محمد حميد مهدي3886251922094014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى عامر كاظم مزيعل3887221942141256

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمريم علي يزي جاسم3888271942068165

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ غني محي عباس3889251942108329

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيغسق اياد عزيز عيسى3890251942075055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيريم هاشم حسين ادريس3891251942062309

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيزينب حسين محمد تقي سعدون3892251942085011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيمريم رائد حمزه علي3893241942077040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء احمد شاكر عبد3894251942084368

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء جليل محسن شبلي3895251942100163

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيساره خضير عباس عطيوي3896251942059371

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب كاظم سالم جواد3897251942086042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيحوراء صالح حازم صالح3898251942100106

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياسراء علي حارس عبد3899251942122006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائياسماء حميد عبد الكاظم متعب3900251942064003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيغفران قاسم بشير محمد3901251942101201

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيتبارك غازي مجبل خضر3902241942117030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيساره اسماعيل مسلم علوان3903251942102023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيكوثر سجاد كاظم ظاهر3904251942061030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي محمد حسون3905251942059285

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات رائد تركي عطيه3906251942062020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزينب صالح منذور جدوع3907251942100205

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيحوراء حسن كاظم جواد3908251942053022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسراب ضاحي تايه مدلول3909251942084561

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه حامد حسين عمار3910251942084719
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيدانيه علي عدنان ناصر3911251942101086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيابتهال عامر جبر حسن3912231942271008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيسجى جابر نعمه جودة3913251942055061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول علي محمود احمد3914251942096049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيفاطمه نافع سعد حسين3915251942089082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب فالح حسن خضير3916251942084505

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيزهراء نجاح جبر عبود3917251942104034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينرجس كامل هادي كاظم3918251942084862

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيهديل عماد محمد داود3919251942070184

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الرضا زاير عباس3920251942170188

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب سالم موسى فاضل3921251942101151

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيساره عماد نعمة فهد3922241942020006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء نعمه حسين طاهر3923251942170203

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيبراء حاكم ارحيم حسين3924241942115008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين باسم عباس عزيز3925251942108044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه هاشم محمد زغير3926251942102031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد ايهاب حمودي جبار3927251942096239

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيحنين فاضل عبيس محيسن3928251952084026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقينرجس عبد المهدي عبد هللا محمد3929251952104026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيمالك محمد صاحب احمد3930251952170117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0ثانوية الرملة للبناتالنجفتطبيقيبتول عبد الحمزه كطران كاظم3931251952061003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقياناغيم حامد جواد كاظم3932251952059020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينور الهدى اياد طالب عباس3933251952059200

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيايات سالم عبد دعبول3934251952059022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيبنين علي عباس عبود3935251852084035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب حمزه عبد الساده عبعوب3936251952095009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة435.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيانعام فاضل كاظم راضي3937251952084010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزينب نعمه كحيط منذور3938251952059126

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيرؤى حيدر عبد عبود3939251952084042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة430.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقينبراس عباس منير عجيل3940251952096039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيحوراء ظافر عبد الحسين مهير3941251952056012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قارتطبيقينور قاسم سالم مشرف3942221952425005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقياسماء محسن كاظم حسين3943251952066002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقينور الهدى فراس حسن جابر3944251952064021
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيضي احمد يحيى يوسف3945251952059152

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيزهراء حيدر عبد الكاظم عبيد3946251952122012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيبركات احمد كاظم مزهر3947241952100015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيزهراء عباس نجم عبد هللا3948251952062018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيطيبه عادل محمد عبيد3949251952066018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0الخارجياتالنجفتطبيقيزينب محمد عبدالحسين غنتاب3950251952401010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة474.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيضي ماجد عبد الحميد حسين3951291922078085

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيسجى صدام عبد الحسين محسن3952251922083024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيزينب محسن هالل محسن3953251922110011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد زاهد جليل نصيف3954251941044010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيرضا اسعد منصور راضي3955251941031266

كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرسل ماهر كاظم عبد هللا3956251942084304

كلية اآلداب/جامعة الكوفة472.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول عبد المهدي نور عبد الحسن3957251942108039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيحنين فاضل عباس متعب3958251942122040

كلية اآلداب/جامعة الكوفة453.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيبنين عبد المهدي صالح مرتضى3959251942053014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة453.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقينور الحسين سعد محمد علي محمود3960251951012142

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي حسين محمد علي3961251851044061

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيعلي رسول عنون بوهان3962251921015018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيأمير شاكر لفته يوسف3963251921008005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين محمد حميد هاشم3964251921012064

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيهدى رزاق جاسم محمود3965251922110023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيتقوى فاضل عباس سهيل3966251922096014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيجاسم محمد هادي محمد3967251921011010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة478.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائيعمار نسيم صبيح جبار3968251941209022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة469.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه رشاد عبد حسن3969251942084332

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيامير صالح عبد المهدي حسين3970251941011006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيعقيل حسن شندل عبيس3971251941152038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائياساور حسين احمد محمود3972231942115011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيزيد علي حسين كاظم3973251941007128

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيصبا خزعل عبد الزهره علي3974251942100264

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيعال سالم محمد رضا عبد الحسين3975251942059450

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيحنين ليث هادي حسن3976231942123026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة438.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيتبارك محمد ملوح حميد3977231942090074

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ مجهول كامل جلهام3978251942096394
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي حنيت طينه3979241951025007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي جاسم محمد غدير3980251951022012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيآيه عباس جهاد حنويت3981251952108003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0ثانوية نور الوالية المختلطةالديوانيةتطبيقيشروق فاضل مهدي مشكور3982241952166008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيسجاد سالم حنظل محسن3983221851023019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد تحسين منصور كمر3984241951001041

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة428.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه امجد عبد الحمزه حساني3985251942086030

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيهديل صباح نوري نعمة3986251942075086

كلية الفقه/جامعة الكوفة465.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء احمد محمد علي كاظم3987251942100160

كلية الفقه/جامعة الكوفة448.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيمريم محمد غالي حسن3988251942082045

كلية الفقه/جامعة الكوفة428.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيهاني سلمان تايه عبد3989251851010104

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة445.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيساره وسام وهاب صاحب3990251942096225

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة441.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيهدير شهاب احمد سعد3991251942170436

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة433.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيفرقان عبد الحسين سالم جلود3992251851008112

كلية الطب/جامعة تكريت684.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيغسق خليل ابراهيم عزاوي3993181942242112

كلية الطب/جامعة تكريت683.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائياالء محمود عبدهللا عليوي3994181942221005

كلية الطب/جامعة تكريت682.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيهديل فؤاد حسين علي3995211942092110

كلية الطب/جامعة تكريت682.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا قيس احمد محجوب3996181941151060

كلية الطب/جامعة تكريت682.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيألق غسان محمد فرحان3997181942246001

كلية الطب/جامعة تكريت681.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائينشوان سعد توفيق مجيد3998181941003061

كلية الطب/جامعة تكريت681.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمؤمن صالح حسين عويد3999181941036051

كلية الطب/جامعة تكريت681.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيرنا احمد فرهود جمعه4000181942170041

كلية الطب/جامعة تكريت681.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيطيبه عامر تركي خلف4001181942208025

كلية الطب/جامعة تكريت680.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الديناحيائيطه عبدالسالم كمال عبداللطيف4002181941086003

كلية الطب/جامعة تكريت678.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيسجى منصور جعفر ابراهيم4003181942172035

كلية الطب/جامعة تكريت678.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيساره حكيم نوفان عبد هللا4004181942242082

كلية الطب/جامعة تكريت678.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيشهد مهند تمر رجب4005181942161031

كلية الطب/جامعة تكريت677.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيحسين مصطفى حسين محمود4006181941002058

كلية الطب/جامعة تكريت677.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمحمود حميد احمد جعدان4007181941035137

كلية الطب/جامعة تكريت676.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيسيف اسماعيل محمود محمد4008181941030014

كلية الطب/جامعة تكريت675.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمد صالح حمودي4009181941151092

كلية الطب/جامعة تكريت675.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيرقيه مصدق امين عطيه4010181942237016

كلية الطب/جامعة تكريت675.0ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيابو بكر عيسى عناز عثمان4011181941008002

كلية الطب/جامعة تكريت675.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيزينب محمود عبدهللا عليوي4012181942221014
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كلية الطب/جامعة تكريت674.0ثانوية الملوية األهلية للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا عامر محمود سلمان4013181941049023

كلية الطب/جامعة تكريت674.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد عمار لطيف حسين4014181941057026

كلية الطب/جامعة تكريت674.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعمار ياسر عبدالمجيد توفيق4015211941005111

كلية الطب/جامعة تكريت674.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائياسامه احمد حمد عبد4016181941044009

كلية الطب/جامعة تكريت673.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيرونق علي وادي عباس4017181942183043

كلية الطب/جامعة تكريت673.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن شاكر محمود سلمان4018211941003083

كلية الطب/جامعة تكريت673.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيبنان احمد كريم كاكه نني4019201942118056

كلية الطب/جامعة تكريت672.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عمر تايه علي4020101941002048

كلية الطب/جامعة تكريت672.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيساره رائد عبدالصاحب فرحان4021181942205050

كلية الطب/جامعة تكريت672.0ثانوية المعتصم للبنينصالح الديناحيائيسعد احمد مطر مصلح4022181941090007

كلية الطب/جامعة تكريت672.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيفاطمه محمد حسن محمدفاتح4023201942180082

كلية الطب/جامعة تكريت672.0ثانوية الملوية األهلية للبنينصالح الديناحيائيصديق سعدي عواد خلف4024181941049014

كلية الطب/جامعة تكريت672.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيعبد هللا محمد يعقوب حسين4025201941227007

كلية الطب/جامعة تكريت672.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيطيبة صدام سامي محسن4026211942121094

كلية الطب/جامعة تكريت672.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد عبدالستار جبوري محمد4027211941005146

كلية الطب/جامعة تكريت672.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيشالل عبد العظيم شالل عجمي4028321941010039

كلية الطب/جامعة تكريت672.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيبشار محمد هادي محمد4029311941024031

كلية الطب/جامعة تكريت671.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيحسين علي عبد هللا جاسم4030181941019012

كلية الطب/جامعة تكريت671.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد عبدالوهاب احمد حسن4031201941259034

كلية الطب/جامعة تكريت671.0ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الديناحيائيرواء سالم عبدهللا فياض4032181942199009

كلية الطب/جامعة تكريت671.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيسلوى كريم جاسم محمد4033211942092077

كلية الطب/جامعة تكريت671.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيعمر خالد عمر عبد هللا4034201941399025

كلية الطب/جامعة تكريت671.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيهدى سرحان اسكندر محمد علي4035121942020122

كلية الطب/جامعة تكريت671.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيرغداء رعد رحيم حمود4036211942044003

كلية الطب/جامعة تكريت671.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيحسين قاسم محمد عباس4037211941084011

كلية طب االسنان/جامعة تكريت676.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيمروه صفاء مجيد محمد4038181942183088

كلية طب االسنان/جامعة تكريت675.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيرغد عمار اسماعيل علوان4039181942352015

كلية طب االسنان/جامعة تكريت674.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيعذراء صدام حسين عزيز4040181942243044

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعثمان مظهر مولود ياس4041181941151066

كلية طب االسنان/جامعة تكريت671.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيساره جمال احمد علوان4042181942230036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت670.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيسبأ مستور محمود جواد4043211942145094

كلية طب االسنان/جامعة تكريت669.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيآسيا نزار حسن علي4044211942091026

كلية طب االسنان/جامعة تكريت669.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيمحمد كنعان عبدالخالق فتح هللا4045211941022056

كلية طب االسنان/جامعة تكريت669.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيهديل عادل حميد خرب4046171942295080
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كلية طب االسنان/جامعة تكريت669.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيشهد فارس مسير فرحان4047181942194025

كلية طب االسنان/جامعة تكريت669.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيخالد مناف ياسين توفيق4048181941151028

كلية طب االسنان/جامعة تكريت668.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد مؤيد عبد الجبار زيدان4049131941008005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت668.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيامنه هيثم عناد ضاري4050181942236014

كلية طب االسنان/جامعة تكريت668.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيصفا جاسم محمد صالح4051181942276028

كلية طب االسنان/جامعة تكريت668.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتبارك احمد عواد سلطان4052171942280070

كلية طب االسنان/جامعة تكريت668.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن قتيبة محمود لطيف4053181941002084

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيايمان جاسم متعب جاسم4054211942130002

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر علي عمر علي4055181941151080

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعبد الرحمن عبد الوهاب عمر محمد4056201941303095

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد راسم جار هللا فارس4057171941228005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيزينب ناجي خضر حسن4058201942181014

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرشا محمد جاسم محمد4059181942242061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا خليل فتحي هندي4060181941036033

كلية طب االسنان/جامعة تكريت667.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيورود علي جابر ابراهيم4061181942194058

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيياقوته حامد عبدهللا حسين4062181942186057

كلية الصيدلة/جامعة تكريت675.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيقبس رعد اسماعيل محمد4063211942134077

كلية الصيدلة/جامعة تكريت675.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيمها حسين علي ابراهيم4064171942041035

كلية الصيدلة/جامعة تكريت675.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيسحر ثائر محمد رشيد4065181942246033

كلية الصيدلة/جامعة تكريت674.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيعبدالصمد عبدهللا احمد عبدهللا4066181941065011

كلية الصيدلة/جامعة تكريت674.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الديناحيائياحمد صبحي محمود عبد المجيد4067181941099001

كلية الصيدلة/جامعة تكريت673.1ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيمصطفى محمد احمد عبد هللا4068181941032022

كلية الصيدلة/جامعة تكريت673.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائيريام عادل حسن محمد4069181942265008

كلية الصيدلة/جامعة تكريت673.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيدنيا احمد علي محمد4070181942271020

كلية الصيدلة/جامعة تكريت673.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيساره هاشم حمود عبد4071181942240022

كلية الصيدلة/جامعة تكريت672.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياسماعيل حمزة محمد صالح احمد4072171941017039

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعلي عبدهللا علي حسون4073181941036044

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0اعدادية المروءه للبنينصالح الديناحيائيسليمان جالل علي عزاوي4074181941025005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائياحمد ظافر مهدي صالح4075321941010009

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيابنيان ابراهيم محمد احمد4076171941055001

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد بشار محمد رشيد سليمان4077171941013050

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيعقيل نجم عبدالعزيز صالح4078211941036017

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعمر سالم نوري محمد4079201941001183

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيرسل سعد محمود رؤوف4080181942170037

337 من 120صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيطيف خوام طه خضير4081181942242105

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعالء رعد عباس هادي4082211941002084

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيدعاء عباس ياور حمد4083201942181008

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياماني سمير صدام كيطان4084211942091029

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيميزر ميسر حمود حسين4085181941053038

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيداليا طه احمد فتحي4086171942357051

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر عبد العال عباس جمعة4087171941351141

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيمحمد بكر فهد محمود4088181941009048

كلية الصيدلة/جامعة تكريت669.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عدنان عبد هللا علي4089181941151074

كلية الصيدلة/جامعة تكريت669.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيآيه سامي احمد زهو4090181942161005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت669.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيعلي حسين سالم محمد4091211941008059

كلية الصيدلة/جامعة تكريت669.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر محمد يونس قاسم4092171941008240

كلية الصيدلة/جامعة تكريت669.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائياسامة طاهر علوان حسين4093211941043007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت669.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائييعقوب ولي قنبر احمد4094201941005077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكتطبيقيعلي حسين علي حسين4095201951207005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت488.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى سمير سعيد دحام4096181951151040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيسراج جاسم احمد محمد4097201951030031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعلي احمد محفوظ ياسين4098171951028092

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عدي عادل شاكر4099161951044052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد علي عبد هللا محمد4100171951011195

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت481.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقياحمد نصيف نجم عبد هللا4101201951020009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت479.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز ناصر ثامر ناصر4102171951013009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0ثانوية الدور للبناتصالح الدينتطبيقيعبير خالد عبدهللا محمود4103181952161010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت469.0ثانوية اربيل للبنيناربيلتطبيقيحمزة حسام عدنان اسماعيل4104311951012006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيأحمد كريم جاسم نفوس4105321941010001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعذبي فرات عبد الحافظ يوسف4106161951002122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت464.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمحمد جمعة حسن علي4107201951030060

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيمصطفى محمد حسن درويش4108181941065024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائينبأ محمد صالح يوسف4109181942247029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت603.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيايالف يوسف عائد نعمان4110181942172020

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت573.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينتطبيقينواف دويش متعب عبد هللا4111181951098008

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت588.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيطيف مظهر خلف مجيت4112201951259135

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت582.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيحسن هادي كاظم عباس4113231951067015

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت576.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد الياس خضير محمود4114171951007007
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قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت574.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيمحمد جوده بشير شياع4115161951309045

كلية العلوم/جامعة تكريت603.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيحال عبد الرحمن محمود ذاوي4116181942270006

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائيحسين وليد علي جلعوط4117181941005023

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا احمد شهاب احمد4118171941008182

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيمروه دريد صالح شبيب4119181942271044

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائييمامه نزهان محمد بكر4120181942390040

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيماس عبد المحسن زبن حسن4121181942172058

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيغيد غسان علي حسين4122181942172052

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزبيدة عامر حازم حسن4123171942289069

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيحسين عبد هللا صالح شيحان4124181941140016

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيتارا عبد الكريم حمه صالح قادر4125201942139027

كلية العلوم/جامعة تكريت561.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الديناحيائينور ماضي خلف حبيب4126181942198017

كلية العلوم/جامعة تكريت561.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعبد هللا مهند شاكر دعدوش4127311941024087

كلية العلوم/جامعة تكريت560.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيهند مجيد محمد صالح4128201942160122

كلية العلوم/جامعة تكريت554.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيساره مجيد محمد صالح4129181942332065

كلية العلوم/جامعة تكريت554.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيدعاء عدنان محمد خلف4130181942170029

كلية العلوم/جامعة تكريت551.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائياميمه سعد حسين خلف4131181942140001

كلية العلوم/جامعة تكريت550.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيمريم ابراهيم خلف عويد4132181942186044

كلية العلوم/جامعة تكريت547.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيصبا احمد محمود مولود4133181942194027

كلية العلوم/جامعة تكريت547.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائينور مقداد عز الدين عارف4134181942237051

كلية العلوم/جامعة تكريت542.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيرؤيا محفوظ احمد عبد4135181942161016

كلية العلوم/جامعة تكريت538.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائينور حسين علي احمد4136181942232063

كلية العلوم/جامعة تكريت535.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيمريم فراس عبدهللا عزيز4137181942261032

كلية العلوم/جامعة تكريت535.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيايالف محمد عطيه علي4138181942277005

كلية العلوم/جامعة تكريت535.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد زياد طارق روضان4139181941057025

كلية العلوم/جامعة تكريت535.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيعذراء فاضل نزهان حجاب4140181942332042

كلية العلوم/جامعة تكريت535.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرانيا وديع فاضل طه4141311942047064

كلية العلوم/جامعة تكريت534.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيزينه ذياب محمد حسن4142181942246029

كلية العلوم/جامعة تكريت531.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيرشا سعيد اسماعيل حسن4143181942186014

كلية العلوم/جامعة تكريت529.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائياية عباس حسين عطيه4144181942176025

كلية العلوم/جامعة تكريت452.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينتطبيقيامير عبد الكريم وحيد كاظم4145181951029003

كلية العلوم/جامعة تكريت440.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقياحمد باسم ابراهيم صالح4146181951040005

كلية العلوم/جامعة تكريت440.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقياحمد كريم خلف خضر4147201951019009

كلية العلوم/جامعة تكريت439.0ثانوية النسور المسائية المختلطةكركوكتطبيقيناصر ربيع احمد نجرس4148201951257022
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيمحمد رعد عبدالحميد ناصر4149181941089048

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت511.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيقصواء مروان حكم توفيق4150181942172053

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت493.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد الحق وائل مولود يوسف4151181941057038

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت455.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقياحمد عامر علي عواد4152181951089006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت447.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيدحام محمد عبد الكريم قدوري4153181951151010

كلية الحقوق/جامعة تكريت454.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعبد الكريم فزع محمد حسين4154181921041035

كلية الحقوق/جامعة تكريت448.0ثانوية الهادي المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد اللطيف هادي جعفر صالح4155181921350033

كلية الحقوق/جامعة تكريت448.0ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيظاهر احمد حسن اسماعيل4156181921010005

كلية الحقوق/جامعة تكريت448.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيسجى محمد ياسين شعبان4157181922232020

كلية الحقوق/جامعة تكريت447.0اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الدينادبيعلي شوقي يونس ابراهيم4158181921012022

كلية الحقوق/جامعة تكريت445.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيماهر لؤي خيرو بكر4159181921073019

كلية الحقوق/جامعة تكريت440.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبياحمد فخري علي كسوب4160181921028004

كلية الحقوق/جامعة تكريت438.0ثانوية القلعة للبنينصالح الدينادبيعبد هللا اسماعيل عبيد عواد4161181921063022

كلية الحقوق/جامعة تكريت435.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيوطبان نوري مبارك محمد4162181921028018

كلية الحقوق/جامعة تكريت435.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيمصطفى سمير شاكر حسن4163181921086032

كلية الحقوق/جامعة تكريت434.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيكمال ناصر احمد هريط4164181921151013

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيمرتضى عبد االمير خضير عباس4165181921001056

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينادبيحسن مهدي عزيز سلمان4166181921085012

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيحسن فارس خليل مصطفى4167181921041019

كلية الحقوق/جامعة تكريت431.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيفاطمه الزهراء باهظ عبد الحسن مالك4168181922236040

كلية الحقوق/جامعة تكريت430.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيمحمد مظهر عواد عبد4169181921073021

كلية الحقوق/جامعة تكريت428.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيعبد العزيز كريم خلف نوفان4170181921151006

كلية الحقوق/جامعة تكريت427.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبياحمد عدي محمد عبد القادر4171181921151001

كلية الحقوق/جامعة تكريت427.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينادبيسيف حاجم انور تركي4172181921029007

كلية الحقوق/جامعة تكريت427.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الدينادبيعمار ميسر محمد جمعه4173181921149005

كلية الحقوق/جامعة تكريت426.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبياكرم سالم حمادي فريح4174181921041007

كلية الحقوق/جامعة تكريت426.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الدينادبيرقية عبد الحق عبد الجبار علي4175181922193002

كلية الحقوق/جامعة تكريت425.0ثانوية المناهل للبنينصالح الدينادبياحمد صباح طه صياح4176181921080002

كلية الحقوق/جامعة تكريت423.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينادبيمامون ياسر محمد عبد هللا4177181921057010

كلية الحقوق/جامعة تكريت423.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيحذيفة قيصر نصير طه4178181921073007

كلية الحقوق/جامعة تكريت420.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الدينادبياحمد فؤاد ابراهيم علي4179181821099001

كلية الحقوق/جامعة تكريت475.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائياحمد حسن محمود عميري4180181941073005

كلية الحقوق/جامعة تكريت467.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيسرمد خالد دحام عواد4181181941089022

كلية الحقوق/جامعة تكريت461.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيايمان صالح مهدي صالح4182181942374011
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كلية الحقوق/جامعة تكريت453.0ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيمهند ثابت خضير جراد4183181941008030

كلية الحقوق/جامعة تكريت449.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائينجوى جمال احمد صالح4184181942261039

كلية الحقوق/جامعة تكريت454.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيناصر معتز بركات موسى4185181951073055

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائيحسان ماهر اوسف حمو4186171941109013

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيياسمين محمد حامد محمد4187181942176189

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيياسين طه مظهر داود4188211941229050

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيأيوب يوسف عويد دهش4189181941042001

كلية التمريض/جامعة تكريت628.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائينبأ عصام محمود سلمان4190181942217032

كلية التمريض/جامعة تكريت627.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيعايدة حسين خلف حسين4191201942112025

كلية التمريض/جامعة تكريت626.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتصالح الديناحيائيضحى ثابت احمد حمود4192181942259021

كلية التمريض/جامعة تكريت625.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيدنيا ضامد مجيد كاظم4193181942170030

كلية التمريض/جامعة تكريت620.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيهند فايق رمضان ثرثار4194181942186056

كلية التمريض/جامعة تكريت619.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائيمريم مصطفى خالد هادي4195201942392011

كلية التمريض/جامعة تكريت619.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائينور صالح محمود احمد4196181942247030

كلية التمريض/جامعة تكريت618.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائينهى عبدالرزاق علي مراد محمد4197201942139107

كلية التمريض/جامعة تكريت614.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيفاطمه الزهراء عبدالباسط طه ياسين4198181942240040

كلية التمريض/جامعة تكريت613.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائينورجان غازي جاسم ولي4199201942180116

كلية التمريض/جامعة تكريت612.0ثانوية القبس للبناتصالح الديناحيائينبأ طاهر صالح عبد هللا4200181942190011

كلية التمريض/جامعة تكريت612.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيرحمة منير احمد اسماعيل4201171942301059

كلية التمريض/جامعة تكريت611.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيوصال خالد حسين علي4202181942254043

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت489.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيمحمد سنان عبدالخالق يحيى4203181941089049

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت480.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائينور خليل حسن علي4204181942172066

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت473.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيياسين حسين ياسين حسين4205181941073035

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت468.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الديناحيائيحسين جاسم محمد جاسم4206181941099007

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت467.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيآيه زياد مرعي ياسين4207181942252003

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت451.0ثانوية المقاصد لبنينصالح الديناحيائياحمد سليمان حسن شعبان4208181941068002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينادبيعدي صدام جاسم حمد4209181921019012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيزيد خالد ابراهيم حمادي4210121921205013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت437.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينادبيمحمود سعدون مكي علي4211181921057012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت437.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيعمر سهيل نجم عبد هللا4212181921021037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت434.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيمهيمن ابراهيم مخلف حسن4213181921086035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت430.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيطه نجم عبد هللا سليمان4214181921151004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيعمار شكري رشيد عطية4215181921021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائيمجاهد بكر عبيد محمد4216181941021036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت435.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيعمر ابراهيم عبد هللا محمد4217201941253038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت434.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيابراهيم سالم داود احمد4218181941151002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0ثانوية التطور المختلطةصالح الديناحيائياحمد حسان محمد احمد4219181841299009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت429.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيعلي خالد جميل عبد4220181941015032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيياسر عمار ياسين احمد4221181941045060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت426.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيمصطفى احمد برهان الدين عبدالرحمن4222181941073028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيمها مؤيد صبحي محمد4223181942170077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيايه عبدالقادر جمال خورشيد4224181942240010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيريام ياسين طه محمود4225181942262011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيجمال كامل شامل عساف4226181841019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيوضاح رعد عسل محمود4227181951089036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.0ثانوية الدور المسائية المختلطةصالح الدينتطبيقيعقيل علي عبد رزوقي4228181951343017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت450.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيمريم حسن عسكر محمد4229181922181022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت424.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيري؟وان محمد بصري عبد الرحيم محمود4230181922181007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت423.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيوليد طوفان ابراهيم عبد4231211921089071

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت455.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشيماء مهدي قادر توفيق4232181942383086

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت442.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد الكريم اركان محمد كنون4233201941030078

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت430.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيديار هاشم شكور محمود4234181942203026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت426.0ثانوية الطوز للنازحين للبنينصالح الديناحيائيعثمان احمد ابراهيم صالح4235181841138039

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت423.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائييحيى عصام حسين فرج4236201941017052

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت426.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىتطبيقيمهند كاظم اسماعيل عبدهللا4237211951088021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت420.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيوليد خالد شعيبث عبود4238221951299021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا هيثم محمود ذيب4239101941041065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيزهراء مخيف جاسم حمد4240181942170048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيسعد الياس محمود حسين4241171941143035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيرسل احمد مهدي صالح4242181942246023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيايالف سعد هللا محمود احمد4243181942246008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيشمس وعد صابر رجب4244181842172042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيشهله اكبر حسن قادر4245181842194026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيزينة عبد هللا علي احمد4246201942207009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيرقيب عدنان عواد حسين4247201941058008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيعبد الكريم عدنان عواد حسين4248201941058017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائياحسان سعيد علي حسن4249251941052002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعدادية الوطن للبنينصالح الديناحيائييعقوب يوسف سلطان فرحان4250181941029015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيجمال كنعان شهاب احمد4251211941027008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا جاسم محمد مهوس4252181941131012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيطه هاشم رحيم قادر4253211941027019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيخالد وليد شالل عبد4254211941027014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت458.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيمحمد كامل فاضل سبع4255201941235032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت452.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيايام باسل غائب فرحان4256181942232011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيمصطفى خالد داود صالح4257201941205023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت448.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائينبا طالب محمود بديوي4258181942373060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عبد الرحمن ذياب مخلف4259121941014035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعقيل وصفي مخلف محمد4260181941151067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعلي خميس قيد خلف4261321941010060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيباسم اسماعيل سلطان اسود4262201941205007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم جاسم سالم4263171941020005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيزيد طارق احمد عباس4264201941009031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينتطبيقيفاروق فرحان جاسم محمد4265181851047062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينتطبيقيرمضان محمد جاسم محمد4266181951047030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيلطيف نصيف جاسم محمد4267201951022036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيواسط بدر مدلول عبد هللا4268241951208078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيمحسن علكم خضر كنبر4269291951002088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت433.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد حسين خالص تايه4270181851093007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيعلي جاسم عجيل عبد4271231951010023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0ثانوية دار العلم المختلطةصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن فوزي حماد عبيد4272181851293019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقياحمد باسم احمد جدوع4273171951018008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقياحمد حبيب كاطع لهمود4274221951311006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيماهر حسين حمد بعير4275231951010031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقيموج عمار سعد هللا رزوقي4276181952237027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيجاسم حمزه حمد بعير4277231951010005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيعلي سمير عباس احمد4278181951085032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينتطبيقيعطاء ظافر حسين علي4279181952163010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت429.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيزينه حسين مصطفى عللو4280201952282040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت428.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا نوري حبيب حسين4281201951019049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت428.0ثانوية نور االسالم المختلطةديالىتطبيقيشيماء شهاب شكور حسن4282211952243004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت428.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيمصطفى احمد دهيم راضي4283231951010040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيقاسم اسماعيل جاسم سلطان4284221951311138
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيخير هللا حازم محمد صالح4285181951041017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت425.0ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةصالح الدينتطبيقيمياده مزاحم علوان محيميد4286181952291002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت420.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيخالد صالح عبد وره4287221951311070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيمصطفى فاروق داود خضير4288211921022027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيشيماء سعد طه ياسين4289161922227048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيليث اسماعيل يوسف احمد4290181921001047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت420.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الدينادبيسبأ متعب علي علو4291181922198010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت420.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبييحيى خير هللا احمد عالوي4292201921017045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الديناحيائيانتصار محمد نزال دايح4293181942347004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيبالل قتيبه خضر فاضل4294181941019040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائياحمد كريم شلكام بلهود4295181941041002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيباسل جالل احمد محمد4296201941020024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينتطبيقيعبد هللا حسين احمد سباح4297181851306013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعمر صدام عبد هللا محيميد4298181851030017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينتطبيقيارشد طه ياسين فتاح4299181951004008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائياشرقت احمد جودة كاظم4300261842120007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيدعاء متعب مزهر عبد هللا4301201942058005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيعبير عماد سالم يونس4302171942261083

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيهيام محمد فرحان حمادي4303181942270025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائياثار حمد ذياب جزاع4304201942151002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيعفراء ناظم رزوقي ابراهيم4305181942161037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينتطبيقيشهالء مجيد حيمد ياسين4306181852217009

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيبروج حارث راشد عطيه4307181922172007

كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد سعدون رمضان شهاب4308181941151097

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيكرم حسن علي محمد4309181941013011

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ثانوية الزوية للبنينصالح الديناحيائياحمد خطاب احمد وكاع4310181841017002

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائياية حكيم فؤاد خليل4311181942391008

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيصعب عطيه علي حسين4312211941033025

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية الكوثر للبناتصالح الديناحيائيايات محمد اسماعيل عزيز4313181942260003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الدينادبيسيف الدين عزيز عبد هللا محمد4314181921339038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبيمها سعد هللا حسن محمد4315171922043003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيتقوى ابراهيم خالد خضر4316181942053001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيريام محسن عطاهللا اجهاد4317181942065004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمد حديس جاسم4318181941016059
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائينذير بشير سرحان غضبان4319181941036068

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائياسماء حاضر مساهر احمد4320201942161005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيعالء عامر خضر يونس4321171941218014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيشيرين عبدهللا عبد ادبيس4322181942218019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيساجت عويد مرشد سليمان4323201941259113

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد رسالن يحيى احمد4324171941008303

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0ثانوية القعقاع للبنينصالح الديناحيائيعبدالعزيز عبدالقادر محمود سالم4325181941062012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيمنال علي محمد حسون4326181942218024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0ثانوية الجرناف المسائية للبنينصالح الديناحيائياحمد عبد هللا علي محمد4327181941329004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيسالم فاضل احمد علي4328171951053007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد حسين محمد صالح4329181951103013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقيطاهر حسين صالح احمد4330171951037010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد احمد محمد عبد الرزاق4331181951013019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالحكيم احمد عبد محمد4332181951036010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىتطبيقيايمن ثامر احمد باقي4333171951046003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقيمحمد رمضان عبد عطاهلل4334171951051009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيفراس نوفل عويد خضير4335171951039048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيإخالص عزيز محمد خلف4336171952166002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقياحمد نعمان احمد حمد4337181951103002

كلية الطب/جامعة القادسية687.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جواد كاظم كريف4338241942120217

كلية الطب/جامعة القادسية684.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيروز حميد رحيم غضب4339241942169024

كلية الطب/جامعة القادسية684.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيبنين جابر حميد خضر4340241942123017

كلية الطب/جامعة القادسية684.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائييوسف جبار محسن عبيد4341241941018104

كلية الطب/جامعة القادسية684.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائينور علي محسن جاسم4342241942084045

كلية الطب/جامعة القادسية683.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيرواء قاسم عبد كاظم4343241942094043

كلية الطب/جامعة القادسية683.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمنار عماد عكوبي جاسم4344241942120267

كلية الطب/جامعة القادسية682.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةاحيائياحمد اركان عبدالهادي حسن4345241941064001

كلية الطب/جامعة القادسية682.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيفرقان سالم حسين راهي4346241942124119

كلية الطب/جامعة القادسية682.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائياحمد معين حسن ديوان4347241941003030

كلية الطب/جامعة القادسية682.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيساره مهند عبد هللا تركي4348241942108109

كلية الطب/جامعة القادسية681.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد جابر كاظم جواد4349241941003110

كلية الطب/جامعة القادسية680.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيغدير حسين علي جهادي4350241942093093

كلية الطب/جامعة القادسية679.3ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسين علي عبيد محسن4351241941041015

كلية الطب/جامعة القادسية679.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيمريم سامي غازي كلف4352241942080141
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كلية الطب/جامعة القادسية679.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيرقيه محمد علي عباس4353241942120091

كلية الطب/جامعة القادسية678.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حقي اسماعيل خليل4354241942120218

كلية الطب/جامعة القادسية678.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي سلمان خرمان4355241941027067

كلية الطب/جامعة القادسية678.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسام وسام تسجيل سالم4356241941001038

كلية الطب/جامعة القادسية678.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيكرار راشد ديوان عبد هللا4357241941028051

كلية الطب/جامعة القادسية678.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيميس موسى كاظم جوده4358241942080144

كلية الطب/جامعة القادسية678.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبد الكاظم عبد الجبار كاطع4359241942220078

كلية الطب/جامعة القادسية678.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيعباس كريم عصفور حمد4360241941071037

كلية الطب/جامعة القادسية677.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء هادي حسين زبالة4361241942169029

كلية الطب/جامعة القادسية677.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حمادي جواد كاظم4362241942120086

كلية الطب/جامعة القادسية676.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيهادي فراس عبداالمير هادي4363241941041049

كلية الطب/جامعة القادسية676.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عزيز جابر حمد4364241942220224

كلية الطب/جامعة القادسية676.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيحسين طالب كريم عبود4365241941034010

كلية الطب/جامعة القادسية676.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيطيبة فاضل علوان عبد العباس4366241942120195

كلية الطب/جامعة القادسية675.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عبد الرحمن محسن بدر4367241942120226

كلية الطب/جامعة القادسية675.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيبيداء عالء حسن فليح4368241942103023

كلية الطب/جامعة القادسية675.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيشهد مثنى عبد حميدي4369241942118087

كلية الطب/جامعة القادسية675.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمود جبر كنيو4370241942220297

كلية الطب/جامعة القادسية675.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيخديجه راضي كريم عبيد4371241942114079

كلية الطب/جامعة القادسية675.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد جواد كاظم موسى4372241941001009

كلية الطب/جامعة القادسية674.5ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيايالف خالد حاتم متعب4373241942084002

كلية الطب/جامعة القادسية674.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين سامر خضير حسن4374241941001102

كلية الطب/جامعة القادسية674.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعبد الباري حيدر جواد رديف4375241941003141

كلية الطب/جامعة القادسية674.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيروان فؤاد علي طاهر4376241942120096

كلية الطب/جامعة القادسية674.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيطيبة منذر كوير كاظم4377241942169040

كلية الطب/جامعة القادسية674.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيدعاء محمد فاضل كاظم4378241942220145

كلية الطب/جامعة القادسية673.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة الزهراء مهند انعيم حسين4379241942093096

كلية الطب/جامعة القادسية673.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمينا زين العابدين جواد بلكوت4380241942121306

كلية الطب/جامعة القادسية673.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور سالم حسن علي4381241942120284

كلية طب االسنان/جامعة القادسية677.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيتبارك هادي كطفان شون4382241942121084

كلية طب االسنان/جامعة القادسية676.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى احمد جاسم يوسف4383241941001288

كلية طب االسنان/جامعة القادسية674.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى علي خضير عويد4384241941028062

كلية طب االسنان/جامعة القادسية674.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيمريم قاسم ظاهر عبد4385241942123127

كلية طب االسنان/جامعة القادسية673.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيخيرات احمد زغير جابر4386241942104046
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية673.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيروان ناطق عبد الساده ظاهر4387241942120097

كلية طب االسنان/جامعة القادسية672.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيحنين انعيم جاسم عذاب4388241942080038

كلية طب االسنان/جامعة القادسية672.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيورود ظاهر عبود موسى4389241942121341

كلية طب االسنان/جامعة القادسية672.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيفاطمه ناظم تايه عباس4390241942084033

كلية طب االسنان/جامعة القادسية672.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احمد محمد ثجيل4391241942120099

كلية طب االسنان/جامعة القادسية672.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد يعقوب يوسف كريم4392241941028061

كلية طب االسنان/جامعة القادسية672.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سعد حسن جواد4393241942116012

كلية طب االسنان/جامعة القادسية671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائياماني عباس محمد ساجت4394241942120015

كلية طب االسنان/جامعة القادسية671.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمسرة رائد غازي حسن4395241942121295

كلية طب االسنان/جامعة القادسية671.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيحنين فارس صالل ناصر4396241942123034

كلية طب االسنان/جامعة القادسية671.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء نافع شاكر طاهر4397241942108087

كلية طب االسنان/جامعة القادسية670.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد باقر محمد4398241941003194

كلية طب االسنان/جامعة القادسية670.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيضحى مهدي صالح سعيد4399241942088047

كلية طب االسنان/جامعة القادسية670.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينجالء مايح جميل نغماش4400241942220484

كلية طب االسنان/جامعة القادسية670.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جاسم محمد برغش4401241942124058

كلية طب االسنان/جامعة القادسية669.4ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيشروق فاهم شعالن جبار4402241942084025

كلية طب االسنان/جامعة القادسية669.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة نائل محمود مصطفى4403241942120238

كلية طب االسنان/جامعة القادسية669.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه نبيل جميل محمد4404241942142039

كلية طب االسنان/جامعة القادسية668.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيهاجر احمد شاكر حسين4405241942120297

كلية طب االسنان/جامعة القادسية668.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزينب مهيب طاهر سلطان4406241942096093

كلية طب االسنان/جامعة القادسية668.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد كزار زباله4407241941042009

كلية طب االسنان/جامعة القادسية667.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيهدى حيدر حبيب حطيحط4408241942094137

كلية طب االسنان/جامعة القادسية666.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيشهد قاسم محمد جابر4409241942120171

كلية طب االسنان/جامعة القادسية666.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيمسار محمد كاظم فرهود4410241942085087

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزينب احمد سالم جبر4411241942094065

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيضحى مهند مقداد ناجي4412241942081066

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمريم عالء عباس محمد4413241942121291

كلية الصيدلة/جامعة القادسية675.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء وليد علي غالي4414241942129007

كلية الصيدلة/جامعة القادسية674.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيحبيب سعيد ناجي حسين4415241941019012

كلية الصيدلة/جامعة القادسية674.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيبركات حمزه عبيس شطنان4416241942093020

كلية الصيدلة/جامعة القادسية674.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيشهد علي عبد الحسين عبد هللا4417241942093081

كلية الصيدلة/جامعة القادسية674.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيزينب ماهر فاهم فالح4418241942101064

كلية الصيدلة/جامعة القادسية674.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيساره حسام كريم عاجل4419241942088043

كلية الصيدلة/جامعة القادسية673.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي جواد كاظم الووي4420241942121154
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية673.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيحسين علي هادي واجد4421231941168007

كلية الصيدلة/جامعة القادسية673.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى جبار حسين منسي4422241941204088

كلية الصيدلة/جامعة القادسية673.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رياض حنون فرحان4423221942393059

كلية الصيدلة/جامعة القادسية673.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيهادي حربي صالح عبد الحسن4424241941008142

كلية الصيدلة/جامعة القادسية672.5ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسن احمد عبدالرحيم كاظم4425241941041005

كلية الصيدلة/جامعة القادسية672.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيليلى محمد فضل عويد4426241942095104

كلية الصيدلة/جامعة القادسية672.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي كامل عبدالحسين فنيخ4427241941034035

كلية الصيدلة/جامعة القادسية672.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم محمد جوده4428241942118061

كلية الصيدلة/جامعة القادسية672.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبد الرضا جبار عباس4429241942220077

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيآمنه راضي رزيج جعفر4430231942185003

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا محمد علي راضي4431241941001152

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيضحى جميل حسن محمد علي4432241942108119

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينرجس عالء حسين عجيمي4433221942323308

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه عادل جواد كاظم4434241942142015

كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب الصغرى علي عبد الزهرة حمزة4435241942220250

كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عبد االمير ياسر غياض4436101942223055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية484.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةتطبيقيحيدر قحطان جابر كاظم4437241951157004

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية476.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيابرار وليد محسن حميد4438241952121002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية623.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيعذراء غالب كاظم حسين4439241942096115

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية620.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء خالد جياد كاظم4440251942101118

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيروان ضياء عبد علي عبد4441241942121122

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيحسين حيدر عبد الرسول جاسم4442271941019023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية602.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد هداد عبد4443221942113100

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيصالح صباح شمخي جبر4444281951002032

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية466.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء محمد عبد الرضا حسون4445241952188006

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه نذير خضير عبد العباس4446241942103108

كلية العلوم/جامعة القادسية563.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حيدر عبد الكاظم محمد4447241942096124

كلية العلوم/جامعة القادسية545.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جبار هلوس اجريو4448241942118050

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيايات خليل عبد حسين4449241942120020

كلية العلوم/جامعة القادسية521.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيأدريس رايد جاسم محمد4450241941027002

كلية العلوم/جامعة القادسية520.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيحميدة مسلم عدنان صالح4451241942119038

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيعلياء حسون عبادي حسان4452241942142033

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حازم عكاب سرحان4453241941213002

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيجنان خضير عبيس علي4454241942082016
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كلية العلوم/جامعة القادسية483.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيزينب عباس سالم طالب4455241952130022

كلية العلوم/جامعة القادسية464.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيبنين علي عبد الكاظم هويش4456241952220030

كلية العلوم/جامعة القادسية441.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيامير صفاء مهدي خلف4457241951071006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية491.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي عباس كاظم راشد4458231941008136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية461.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيبنين خضير عباس كريدي4459241952118005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية445.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر نعيم خضير دريس4460241951010045

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية480.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيسهام جابر فزيع عبد4461241952093036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية442.0الخارجيونالنجفتطبيقيباقر مايح كطران كاظم4462251951400013

كلية القانون/جامعة القادسية474.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيمحمد فرار زروك فرحان4463241921015057

كلية القانون/جامعة القادسية464.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبياحمد كريم راهي موسى4464241921009005

كلية القانون/جامعة القادسية462.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيمريم فاضل جواد علي4465241922122038

كلية القانون/جامعة القادسية461.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيمريم ضياء احمد جبر4466241922095051

كلية القانون/جامعة القادسية460.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمحمد حسين جاهل عوده4467241921017082

كلية القانون/جامعة القادسية460.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيسرى ستار جبار فهد4468241922108018

كلية القانون/جامعة القادسية459.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيضحى محمد فاهم مهدي4469241922123017

كلية القانون/جامعة القادسية455.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحسين خالد هربود سبيع4470241921030018

كلية القانون/جامعة القادسية455.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبينايف فرحان عراك كاون4471241921004084

كلية القانون/جامعة القادسية447.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبياسماء علي قحطان ردام4472241922121005

كلية القانون/جامعة القادسية445.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبياحمد احسان علوان مهدي4473241921003001

كلية القانون/جامعة القادسية443.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيزينب مقداد عيدان جواد4474241922220036

كلية القانون/جامعة القادسية442.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيعلي حسين عبد زيد علي4475241921008035

كلية القانون/جامعة القادسية439.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمحمد حيدر نعمه كناص4476241921004067

كلية القانون/جامعة القادسية438.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيهمام كامل عبد زيد منصور4477241921018075

كلية القانون/جامعة القادسية437.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيسرى عدنان خلف ناصر4478241922121038

كلية القانون/جامعة القادسية436.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيمحمد عازم عداي لفتة4479241921019043

كلية القانون/جامعة القادسية434.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمحمد ليث محمد حسين4480241921004072

كلية القانون/جامعة القادسية501.1ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحيدر عقيل منعم محمد4481241941041017

كلية التمريض/جامعة القادسية649.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمقتدى فواز فرج جبر4482241941013125

كلية التمريض/جامعة القادسية638.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيشهد حاتم عطيه تايه4483241942095079

كلية التمريض/جامعة القادسية637.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء نعيم نذير عباس4484241942119073

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية485.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائياسراء حسين ياسر منذور4485241942122007

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية484.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيغفران محمد محسن محمد4486241942141066

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية472.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عصام احمد علي4487241942121265

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية451.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير عزيز حسين طاهر4488251942096275
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كلية الزراعة/جامعة القادسية425.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبداالمير شاكر امين4489241941037037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية433.0اعدادية المؤمل للبنينبابلادبيحيدر فيصل عبد هللا رضا4490231921060009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية433.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيصفا صفاء جاسم محمد4491241922118039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية427.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزهراء عباس جالب كاظم4492241922122022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينذي قارادبيمرتضى عادل عبد اللطيف دوخي4493221921025008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيوالء سلمان خليل جودة4494241922108034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية422.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيساره احمد كاطع عباس4495241922118033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينور قحطان سلمان عبد4496241942114299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعقيل احمد غازي حسين4497241941208034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين حمودي كاظم جاسم4498241942121057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية445.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عواد كاظم خضير4499241941211006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية444.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسين سليم حسين راجي4500241941009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية433.0ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسن سعيد عباس4501241942126005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية428.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي هاني علي عبيس4502241941203201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية420.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعمار ضياء عبد الزهره كاظم4503241941003205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية432.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد جواد كاظم حسين4504241951010035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية432.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيحسين فليح مراد عبود4505241951010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء حسام نعمه عزيز4506241952085004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى سعيد حسين مهدي4507241951013081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية423.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيبنين علي فرج حاجم4508241952106004

كلية التربية/جامعة القادسية568.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبياحمد ماجد هاتف عبد4509251921025004

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيفاطمة الزهراء احمد جاسم كاظم4510241922121048

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد العال شهيد حسين4511241922116031

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيزينه سالم برهان خليل4512231922089026

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيرسل حسين عبد العباس هادي4513241922122015

كلية التربية/جامعة القادسية542.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزينب مهدي عويد جالب4514241922095035

كلية التربية/جامعة القادسية522.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيزهراء عباس جالب خنجر4515241922118023

كلية التربية/جامعة القادسية505.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيعبير علي كاظم متعب4516241922112019

كلية التربية/جامعة القادسية498.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيصادق وصفي مهدي صياح4517241921203064

كلية التربية/جامعة القادسية483.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيعباس محمد نور جعفر4518231921054017

كلية التربية/جامعة القادسية476.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيمحمد مسلم محمد سلمان4519251921207020

كلية التربية/جامعة القادسية471.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيآيات علي حسين مطلك4520241922103001

كلية التربية/جامعة القادسية470.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبياماني عبد االمير شناوة راضي4521241922085003

كلية التربية/جامعة القادسية469.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيايات أحمد عبد الرضا محمد4522251922120002
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كلية التربية/جامعة القادسية468.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيتبارك رعد اسماعيل عبد هللا4523231922109014

كلية التربية/جامعة القادسية464.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيمحمد حيدر هادي موسى4524241921003036

كلية التربية/جامعة القادسية464.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيمصطفى صادق عبد الزهرة حسين4525251921120017

كلية التربية/جامعة القادسية463.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيامير عبد الكريم العيبي هاشم4526241921018008

كلية التربية/جامعة القادسية463.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيامير سجاد جدوع كاظم4527251921027100

كلية التربية/جامعة القادسية449.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيامير حسين علوان حسين4528251921015003

كلية التربية/جامعة القادسية448.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيسجا هاشم جاسم كاظم4529241922124032

كلية التربية/جامعة القادسية444.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزهراء سالم جواد محسن4530241922121028

كلية التربية/جامعة القادسية442.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيايات علي كريم شرهان4531241922122004

كلية التربية/جامعة القادسية441.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيهدير صالح مهدي حسين4532241922124050

كلية التربية/جامعة القادسية440.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيامير حسين تايه طاهر4533251921012029

كلية التربية/جامعة القادسية438.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيشهد عدي شاكر هادي4534241922138018

كلية التربية/جامعة القادسية434.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيرحاب عامر جبر بردان4535231922076006

كلية التربية/جامعة القادسية433.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيسناء عبد الرضا سلمان ربيع4536241922023005

كلية التربية/جامعة القادسية431.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسجاد ناصر عبد الحسين حبيب4537251921122079

كلية التربية/جامعة القادسية586.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيساره ليث معارج روضان4538241942120150

كلية التربية/جامعة القادسية549.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيغفران صالح هادي محسن4539251942066045

كلية التربية/جامعة القادسية548.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيجعفر محمد شامل محمد4540231941042015

كلية التربية/جامعة القادسية542.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عبد الكاظم مظلوم حريجه4541241942107029

كلية التربية/جامعة القادسية540.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائياحمد عداي حمزه مهنا4542241941010008

كلية التربية/جامعة القادسية539.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيطيبه كريم عبيد عبيس4543231942092145

كلية التربية/جامعة القادسية532.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيتبارك جابر عبد ابو حميد4544241942130021

كلية التربية/جامعة القادسية529.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيرباب علي حسين رمضان4545241942111037

كلية التربية/جامعة القادسية524.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب ميثم شاكر ناصر4546241942108107

كلية التربية/جامعة القادسية514.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيمريم سالم كريم عبد الحسن4547241942124130

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر صباح صالح طارش4548241951013019

كلية التربية/جامعة القادسية491.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى مهدي حسين شوين4549241952123033

كلية التربية/جامعة القادسية489.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقياحمد محمد وفقان حشل4550241951010006

كلية التربية/جامعة القادسية481.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيحسن راجي حسن محمد4551241951010010

كلية التربية/جامعة القادسية475.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقينور الهدى احمد راضي محمد4552231952090018

كلية التربية/جامعة القادسية470.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيرسل عادل علي اشبيب4553241952106013

كلية التربية/جامعة القادسية468.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسن فزاع مجلي عطيوي4554241951203056

كلية التربية/جامعة القادسية464.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيحيدر علي هادي محمد4555231951251103

كلية التربية/جامعة القادسية454.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيرغد صباح اسود ناهي4556241952104013
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كلية التربية/جامعة القادسية450.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حبيب كريم سعيد4557241951017031

كلية التربية/جامعة القادسية446.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عباس عذاب حمد4558241951203062

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية490.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيمروه عباس وزير حمادي4559241942111093

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية496.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيرسل محمد عبد عباس4560241942085036

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزينب عالوي سالم شبيب4561241942130062

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسن فالح سعد جحيل4562291921014040

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيشهد نزار عويد جبار4563241952121032

كلية الطب/جامعة االنبار684.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيطيبه فالح هويدي عبد4564191942161033

كلية الطب/جامعة االنبار683.4ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائياحمد ثامر يوسف احمد4565191941001003

كلية الطب/جامعة االنبار683.2ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيآيات احمد راضي شاحوذ4566191942153003

كلية الطب/جامعة االنبار683.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيبراق جهاد سامي صالح4567191942247010

كلية الطب/جامعة االنبار682.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنباراحيائيسميه ابراهيم عبد الحليم طه4568191942274002

كلية الطب/جامعة االنبار681.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيندى سلمان فائق صالح4569191942199066

كلية الطب/جامعة االنبار680.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعمر عماد دلي عبد الرزاق4570191941020041

كلية الطب/جامعة االنبار680.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيطه محمد طه ياسين4571191941110016

كلية الطب/جامعة االنبار679.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمصطفى جمال ابراهيم شحاذه4572191941003099

كلية الطب/جامعة االنبار679.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيفاطمه صالح عواد سلمان4573191942298004

كلية الطب/جامعة االنبار677.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيايمن زياد احمد سلمان4574191941004012

كلية الطب/جامعة االنبار677.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيمينه رعد قحطان جميل4575191942200041

كلية الطب/جامعة االنبار676.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيساره حسان سعيد خلف4576191942196052

كلية الطب/جامعة االنبار675.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيمريم رعد محمد كاظم4577191942187030

كلية الطب/جامعة االنبار675.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائييقين ايهم علي طلك4578191942141039

كلية الطب/جامعة االنبار675.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد صالح مخلف4579191941032030

كلية الطب/جامعة االنبار675.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيمحمد ادهم عبد الرحيم عبد الباقي4580191941069023

كلية الطب/جامعة االنبار675.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيهدى عامر عبد الجادر خليل4581191942178057

كلية الطب/جامعة االنبار675.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيزينة عبد الصمد بردان عبد الجبار4582191942141009

كلية الطب/جامعة االنبار674.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيايهاب ياسين حمد مجيد4583191941110002

كلية الطب/جامعة االنبار673.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيأحمد حميد احمد شرميط4584191941095004

كلية الطب/جامعة االنبار673.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيثراء طارق حميد صالح4585191942247011

كلية الطب/جامعة االنبار672.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائيجهاد عدنان حمود الخلف4586191941024005

كلية الطب/جامعة االنبار672.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيكوثر سامي صبري عواد4587191942160087

كلية الطب/جامعة االنبار672.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيفارس عبدالرزاق خليل فرحان4588211941005124

كلية الطب/جامعة االنبار671.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيالضحى منتصر علي اسحاق4589211942097016

كلية الطب/جامعة االنبار671.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيرسل سنان حميد حماد4590191942384020
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كلية الطب/جامعة االنبار671.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنباراحيائيعدنان اكرم سعيد جبر4591191941085006

كلية الطب/جامعة االنبار671.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيمروه نزار متعب طعمه4592211942140179

كلية الطب/جامعة االنبار671.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيوقار محمد صادق امين4593191942370261

كلية الطب/جامعة االنبار670.6ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيطه محمد مهدي علي4594131941020062

كلية الطب/جامعة االنبار670.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائياحمد عبود خلف ربيع4595181941021005

كلية الطب/جامعة االنبار670.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك محمد مروة حسن4596251942084205

كلية الطب/جامعة االنبار670.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيعلي محمد مهدي صالح4597211941081028

كلية الطب/جامعة االنبار670.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيعبد الجبار باسم محمد عباس4598191941086015

كلية الطب/جامعة االنبار670.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيمينا عبد الرحمن مخلف طراد4599191942137072

كلية الطب/جامعة االنبار670.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائينبأ حسان محمد عصمان4600191942217119

كلية الطب/جامعة االنبار669.9زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيحيدر عباس فهد امين4601141941010030

كلية الطب/جامعة االنبار669.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائياستبرق مهدي حسين حمد4602211942143004

كلية الطب/جامعة االنبار669.7ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن خالد علي كردي4603191941001053

كلية الطب/جامعة االنبار669.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيساره خالد حديد يسن4604181942146019

كلية الطب/جامعة االنبار669.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه فارس محمد عباس4605111942067111

كلية الطب/جامعة االنبار669.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائييمامة مدلول عيد مشرف4606191942137090

كلية الطب/جامعة االنبار669.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيبكر عالء حسين علي4607211941244005

كلية الطب/جامعة االنبار668.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعمر جمعة عرنوص فليح4608211941005114

كلية الطب/جامعة االنبار668.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيمحمد فرحان حسين عبود4609231941010095

كلية الطب/جامعة االنبار668.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائياسيل عارف خليفه اسود4610191942199005

كلية الطب/جامعة االنبار668.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائياميمة صالح محمود صالح4611191942133011

كلية الطب/جامعة االنبار668.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائينور عدنان عبد هللا عداي4612211942177056

كلية الطب/جامعة االنبار668.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيعامر بدر عامر حميد4613211941257018

كلية الطب/جامعة االنبار668.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينور رياض حسن لطيف4614211942140203

كلية الطب/جامعة االنبار668.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيسرى مهدي صالح حمدان4615191942168014

كلية الطب/جامعة االنبار667.6اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيصالح محمد جميل مهدي4616211941272098

كلية الطب/جامعة االنبار667.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسمية بشار محمد ابراهيم4617101942140016

كلية الطب/جامعة االنبار667.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيعبد السالم حميد خلف حماش4618181941002085

كلية الطب/جامعة االنبار667.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف يحيى عمران حاجم4619101941026327

كلية الطب/جامعة االنبار667.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيرائد صدام حسين عباس4620181941030012

كلية الطب/جامعة االنبار667.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيرسل طه ياسين عواد4621191942178025

كلية الطب/جامعة االنبار667.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيضحى خميس نبع صايل4622191942217085

كلية الطب/جامعة االنبار667.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيسيلدا عماد نعمان شريف4623181942391018

كلية الطب/جامعة االنبار667.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيعبدالرحمن لؤي محمد عبدالرحمن4624181941077015
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كلية الطب/جامعة االنبار666.7ثانوية المتميزات للبنات في االنباراالنباراحيائيايات عامر ثاجب سويد4625191942136003

كلية الطب/جامعة االنبار666.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم عويد جدعان لطيف4626191942135014

كلية الطب/جامعة االنبار666.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيمصطفى ادريس حسين مال صالح4627321941010088

كلية طب االسنان/جامعة االنبار676.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيرسل براق حماد مرهج4628191942196034

كلية طب االسنان/جامعة االنبار675.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيامنه محمد فليح حسن4629191942316005

كلية طب االسنان/جامعة االنبار674.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيفالح حسن سويد سلمان4630191941007138

كلية طب االسنان/جامعة االنبار674.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيعذراء وحيد مخلف حمادي4631191942217094

كلية طب االسنان/جامعة االنبار674.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعلي عزمي شوكت عبد الباقي4632321941010063

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيريم صباح توفيق عمران4633101942091048

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيعلياء فاضل صالح عبد العزيز4634191942243063

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيغصون عبد مخلف جواد4635101942084031

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيرسل طارق عبد عبد هللا4636191942370084

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائياوراد ليث عبد الكريم الفي4637191942156009

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعمر عبد الحكيم علي هميم4638191941003072

كلية طب االسنان/جامعة االنبار672.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيسرى موفق عويد سبتي4639191942168015

كلية طب االسنان/جامعة االنبار672.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيسراب محمد اسماعيل حسين4640191942160043

كلية طب االسنان/جامعة االنبار672.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيمريم عبد شاحوذ خلف4641191942298006

كلية طب االسنان/جامعة االنبار671.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائييوسف ياسر شحاذة خضير4642191941298031

كلية طب االسنان/جامعة االنبار671.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيذر شامل هالل جاسم4643311941024044

كلية طب االسنان/جامعة االنبار671.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيامنه صالح صخي نجم4644191942189016

كلية طب االسنان/جامعة االنبار670.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيساره محمد هندي خلف4645191942185037

كلية طب االسنان/جامعة االنبار669.6ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيدعاء سرور عبد المجيد عبد الحميد4646191942370074

كلية طب االسنان/جامعة االنبار669.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعلي ناهي عبد هللا جاسم4647191941007124

كلية طب االسنان/جامعة االنبار668.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيزيد ليث محمود خليفه4648191941043015

كلية طب االسنان/جامعة االنبار668.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعبد المجيد ساهر مجيد ابراهيم4649191941021042

كلية طب االسنان/جامعة االنبار667.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمحمد فاضل ابراهيم رجب4650191941007173

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرغد عايش شكري عبد الرزاق4651101942101054

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيتقى ثامر حميد خلف4652311942065016

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياحمد ناصر محمد حسين4653211941009025

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيجيهان كوان حميد جاسم4654191942189049

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيسما ياسين مهدي صالح4655191942137041

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائييقين سالم عبيد جياد4656191942194122

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيانس مهند سهام محمود4657101941025004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبيده محمد عبد هللا سمير4658191941007113
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيرسل محمود علي ابراهيم4659191942140011

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيانور صائب جرجيس احمد4660211941009038

كلية طب االسنان/جامعة االنبار666.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيحسين بسام محمد داود4661171941224012

كلية طب االسنان/جامعة االنبار665.9ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمصطفى احمد طارق ماجد4662131941016109

كلية طب االسنان/جامعة االنبار665.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد صباح صالح حسون4663201941259024

كلية طب االسنان/جامعة االنبار665.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيقاسم أحمد محمد زيدان4664191941009234

كلية طب االسنان/جامعة االنبار665.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيفاطمه صفاء الدين عبد الرحمن عليوي4665191942198056

كلية الصيدلة/جامعة االنبار675.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيشيماء معاذ عبد اللطيف عبد الحميد4666191942196063

كلية الصيدلة/جامعة االنبار675.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعبد المهيمن علي طالب فتحي4667191941003062

كلية الصيدلة/جامعة االنبار675.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيجميله فاضل كامل رزيك4668191942168006

كلية الصيدلة/جامعة االنبار675.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيقتيبة فائز حماد جياد4669191941007144

كلية الصيدلة/جامعة االنبار675.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيفهد احمد خلف احمد4670201941048134

كلية الصيدلة/جامعة االنبار675.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائييقين عادل رسول حميد4671191942193112

كلية الصيدلة/جامعة االنبار674.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيقتيبه باسم محمد جراد4672191941015052

كلية الصيدلة/جامعة االنبار673.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيانفال دحام سالم فتيح4673191942159014

كلية الصيدلة/جامعة االنبار672.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيهدى خليل عبد خلف4674191942204078

كلية الصيدلة/جامعة االنبار672.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمحمود خالد عبد الرحمن دليمي4675191941014067

كلية الصيدلة/جامعة االنبار672.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيايمن فراس عبد اللطيف حسين4676191941014009

كلية الصيدلة/جامعة االنبار672.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائييوسف سعيد حميد خلف4677191941058040

كلية الصيدلة/جامعة االنبار672.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيأيه أثير عواد جمال4678191942157003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار671.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيايثار صالح عبد مشعان4679191942189025

كلية الصيدلة/جامعة االنبار669.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيطيبه شاكر محمود خميس4680191942196070

كلية الصيدلة/جامعة االنبار669.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسرى حسين عبد الستار زنكاح4681231942271248

كلية الصيدلة/جامعة االنبار669.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيرقيه محمد داود حسان4682191942186020

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.4اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيهمام باسل محمد عباس4683201941001314

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيريام كاظم خلف حمادي4684191942187017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيرقيه هيثم احمد سرحان4685191942189072

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيضحى احمد عزيز احمد4686211942135050

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيشهد ابراهيم خلف احمد4687211942102077

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيبالل عبدالرحمن حسين مهدي4688211941014030

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائينايف علي حسين عيادة4689171941017323

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيمقداد جمعه محمد احمد4690211941278086

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد احمد خلف4691211941054060

كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيغفران احمد شاكر حمود4692191942383124
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار668.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائينبأ احمد عبود كاظم4693191942384049

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيآمنة لقمان غازي عبد الكريم4694171942302003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عبد االمير مصلح حمد4695141942103045

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيمالك حميد محمد نايف4696191942183044

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائينهى عبد الرؤوف ابراهيم ارحيم4697211942105058

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيانفال جبار ذهب شيحان4698321942066008

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيصالح عبد الجبار محي صالح4699211941272095

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيشهالء ملحم ضمير خلف4700191942183027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيرقية عبد المطلب ثامر احمد4701191942137028

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائينور حامد جياد علوان4702211942090175

كلية الصيدلة/جامعة االنبار667.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار خالد عزيز فليح4703101942119085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار489.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد زانا صباح نوري4704151951011007

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار466.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارتطبيقياحمد سعد هللا خلف عبد4705191951006002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار464.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيساره شامل مصطفى زويد4706191952199025

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار463.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقيأنس محسن علي محمود4707191951298001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار547.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد الباسط علي سليمان4708101941017079

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار637.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيهبة كمال فرج مشعل4709191942204077

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار617.2ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيمأب حاتم ياسين حسين4710191942153067

كلية العلوم/جامعة االنبار647.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيامال سمير نعمان داود4711191942196018

كلية العلوم/جامعة االنبار623.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيبراء عدنان درج فارس4712191942204016

كلية العلوم/جامعة االنبار540.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيامينه راشد عباس مسهر4713191942193011

كلية العلوم/جامعة االنبار538.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائياسامه خالد رجب عبد الرزاق4714191941003009

كلية العلوم/جامعة االنبار538.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيفاطمه عبد السالم فرحان عبد4715191942370184

كلية العلوم/جامعة االنبار532.0اعدادية األوفياء للبنيناالنباراحيائيمحمد جمال علي محمود4716191941078016

كلية العلوم/جامعة االنبار526.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيميس محمد فرحان حمد4717191942156074

كلية العلوم/جامعة االنبار525.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب شهاب حمد خلف4718101942223029

كلية العلوم/جامعة االنبار524.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيدعاء ظافر جبار عاصي4719191942383053

كلية العلوم/جامعة االنبار523.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائيهاجر زكريا محمد علي4720191942155036

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيكحالء سمير نعمان داود4721191942196086

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيزينب زهير يوسف رحيم4722191942243031

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن مناف عبد الرزاق فياض4723191951078006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار458.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد صهيب يوسف عبد الكريم4724191951118021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار451.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنبارتطبيقينادية احمد صالح خليفة4725191952137002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيمحمد فيصل عالوي حمادي4726191921062043
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0ثانوية الرياحين للبناتاالنبارادبيازهار علي خلف عبد4727191922186001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاالنبارادبيفرات نجم عبد هللا فرحان4728191921317010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار447.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيايمن ابراهيم عبد الستار عبد الرحمن4729191921095005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيعبد هللا احمد تركي عبد الحسن4730191921095012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0ثانوية الخالدية المسائيةاالنبارادبيمحمد قاسم مضحي بوال4731191921346066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار428.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيابراهيم رافع محمد علي4732191921011001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار478.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنباراحيائيعلي معين حسن عواد4733191941363032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيعثمان محمد جاسم حنش4734191941095033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار450.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيسرى سامي محمد مخلف4735191942370127

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيحارث جمال هزيم هاشم4736191951056006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار444.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيمحمد سعد خلف عبد الحسين4737261921017079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار446.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبيشهد قاسم محمد موسى4738191922202018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار436.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيسعد عبد هللا محمد علي4739191921090008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار433.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبياحمد عبيد صبر شرقي4740191921053003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار428.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيمصطفى أدهم نزال نايف4741191921021019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار420.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيطه عبد الجليل حمد سالم4742191921109029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائييقين جبير خشمان حسين4743191842243083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائياسيا حسام سامر جاسم4744191942153011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار431.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن رسمي حميد شيحان4745191941032021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار421.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيماجد خليل حمد مجباس4746191841006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار436.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيطه ياسين طه عز الدين4747191951015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار431.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيياسر عبد الباسط خلف عبد4748191951056022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار423.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنبارتطبيقيخلدون محمد خيري مشعان4749191951111006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار422.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيبشير وليد ياسين رجب4750191951013010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار474.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمد فيصل حمد4751191941028031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعبد القادر حكمت شاكر احمد4752191941020028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيشهباء حربي صبيح فياض4753191942160048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار454.0ثانوية االبتكار المختلطةبابلاحيائيياسر حسين لطيف كوكز4754231941228010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار454.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيمحمد شمس الدين احمد زيدان4755191941029042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار452.0ثانوية المعتصم المسائية للبنيناالنباراحيائيحيدر فالح عيد كريح4756191941352015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار445.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعادل رياض كريم محمد4757231951051026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار440.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقياحمد عماد عدنان محمد4758191951096002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار437.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيعبد المطلب مجيد حميد رشيد4759191851007027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار437.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيبالل خالد صالح عبود4760191951096005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار434.0ثانوية نور اإلسالم المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمعين ناظم جدوع صالح4761191951354018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار433.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحامد اسماعيل عليص سعران4762131951256014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار430.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا طاهر عبد هللا عايد4763191951067027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيمحمد احمد زبن جزاع4764191951056017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيعبد الكريم محمد حميد حمادي4765191951003017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى جاسم محمد عبد4766191951058031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار423.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيحاسب باسل احمد سويدان4767191951013014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار421.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقيمجد حسن يوسف سالم4768191951287026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيمحمد طالب علي عواد4769191921090015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0خارجيوناالنبارادبيحمدي  خليف عماش طلك4770191921400007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارادبيزويد خلف محمد نايل4771191921065014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبياثير احمد حسين فياض4772191921013002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار439.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيهارون سعدي محمد رجه4773191921315009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار437.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيرياض احمد عبد حنتوش4774191921027008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار433.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبياحمد سعدي جابر حمدان4775191921076004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار430.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيعلي راضي صالح نصيف4776191921301024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار429.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبيمحمد مثنى حمدان حميد4777191921053036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار428.0ثانوية الحارث للبنيناالنبارادبيمحمد جاسم محمد نايف4778191921035006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار427.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيايه فريح سعيد حسين4779191922370026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار425.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعبد هللا عدنان مال هللا عز الدين4780191921109040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيعبد هللا عبد االزل بردان عبد الجبار4781191921019024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422.0ثانوية الرشاد للبنيناالنبارادبيمحمد صباح حميد محمد4782191921050021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار478.0اعدادية بغداد المسائيةاالنباراحيائيمحمد ماجد حمود حمد4783191941345040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيامنه سعد سالم عبد الكريم4784191942189015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار444.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم قاسم حمود عيسى4785191942383148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار441.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيحسن علي أطرم علي4786171941005030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعبيده حقي اسماعيل خليل4787191951020048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار437.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعلي سيف ناجي غزاي4788191951019081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار430.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيحمزه حسين سويد سلمان4789191951096010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار430.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيرنين رائد عسكر كمال4790191952199019

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار423.0اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيصالح حسين علي حمادي4791191921005011

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار430.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيزينب احمد ياسين عبد4792191942137034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيغفران حمود فيحان عرسان4793191922241016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيساره خالد كريم صالح4794191922159013
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0خارجياتاالنبارادبيغفران وليد جندي  منصور 4795191922401033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0ثانوية الشموخ للبناتاالنبارادبيحال سعد عبد الرحمن عبد هللا4796191922161008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارادبيقبس مؤيد عبد مخلف4797191922183014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيمالك جمال شيحان خلف4798191922159024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائينبأ سهيل نجم عبد4799191942154029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائينبأ ثامر عاتي عبيد4800191942153072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنباراحيائيفاطمة مهنه جاسم حسين4801191942274005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيايه عمر فائز رحيم4802191942189032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيبلقيس عياش حسين علي4803191942147009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائينور جاسم قاسم فاضل4804191942137078

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيرنين محمد صالح محمد4805191942194042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيساره مظهر مهيدي حمادي4806191942195046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيضحى عبد اللطيف منصور عبد اللطيف4807191942370161

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيشهد سلوان حامد حسان4808191942137044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيرفل رفعت محسن علي4809191942159036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيدان وليد خليل حمد4810191942196032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائيسهير عالوي محمد فرحان4811191942212018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمروه صالح حوران عايض4812191942370196

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأستبرق عبد هللا جسام أحمد4813191942226004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيتسنيم عبد الكريم محمود علي4814191942156021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيصفا عبد هللا كامل فاضل4815191942153053

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيغفران أحمد عبد هللا عباس4816191942226076

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائينبأ رسمي محمد حمد4817191942212030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائياالء احمد عايز محل4818191942194007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيسميه محمد حسين علي4819191942370134

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيشهالء باسم اسود حسن4820191942369186

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيفاطمة الزهراء مالك حاتم دحام4821191942161035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0ثانوية العباس بن عبد المطلب المختلطةاالنباراحيائينور ضياء ثلج حمد4822191842308021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيبسمه جمعه صالح محمود4823191942370048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيخلود سالم احمد خلف4824191842204017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائينسيبة جبار حسين العلي4825191942224052

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيطيبة ظافر محمد عبد4826191942162037

كلية اآلداب/جامعة االنبار428.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائياميره حميد مهدي صالح4827191942243007

كلية اآلداب/جامعة االنبار428.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيطيبه سعد وادي جبير4828191942370165
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار429.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيعامر جدوع ضاحي سعيد4829191941295008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار425.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيسمر محمود احمد سليمان4830191942146036

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنبارتطبيقيساره حمزه علي مناع4831191852141007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيسعدون مشعل نجرس عبد الغني4832191851019027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقيحيدر محمد حامد بطين4833191951060004

كلية الطب/الجامعة العراقية681.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيسبطين عبد الرسول جواد كاظم4834131941023023

كلية الطب/الجامعة العراقية678.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيدانه حامد عمار اسماعيل4835191942369084

كلية الطب/الجامعة العراقية677.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه اسماعيل زغير فياض4836101942107040

كلية الطب/الجامعة العراقية676.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي رعد فيصل عباس4837101941061018

كلية الطب/الجامعة العراقية675.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حيدر جعفر علي4838131942080029

كلية الطب/الجامعة العراقية675.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره محمد عبد الحسين جبار4839141942104039

كلية الطب/الجامعة العراقية675.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى حسين كريم فنجان4840131942283019

كلية الطب/الجامعة العراقية674.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى رياض عزيز زروك4841141942225084

كلية الطب/الجامعة العراقية674.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد قاسم حسن ديوان4842151941001050

كلية الطب/الجامعة العراقية674.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران فؤاد فاروق ظاهر4843131942091112

كلية الطب/الجامعة العراقية674.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن عمار عبد العالي عبد الحسين4844141941021037

كلية الطب/الجامعة العراقية673.9ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه عبد العباس حاتم ارزيج4845121942109037

كلية الطب/الجامعة العراقية673.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيبان صابر عليوي رخم4846121942109018

كلية الطب/الجامعة العراقية673.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد سعد سالم داود4847121941001065

كلية الطب/الجامعة العراقية673.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعلي حسين مهدي عباس4848211841030042

كلية الطب/الجامعة العراقية673.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين محمد علي اكبر حمه4849151941006030

كلية الطب/الجامعة العراقية673.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيسبأ سعيد ابراهيم حمادي4850211942109045

كلية الطب/الجامعة العراقية673.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائياسماء صالح محمد سرحان4851211942105003

كلية الطب/الجامعة العراقية673.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمحمدعلي مولود علي عبدهللا4852211941033077

كلية الطب/الجامعة العراقية673.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد لطيف نصيف4853211941017021

كلية الطب/الجامعة العراقية672.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياحمد خلدون حمزه جابر4854101941028010

كلية الطب/الجامعة العراقية672.8اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عبدالكريم حسن علي4855131942117202

كلية الطب/الجامعة العراقية672.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيغدير مقدام فاضل عبد4856101942100076

كلية الطب/الجامعة العراقية672.7ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد جواد خداداد علي4857151941012060

كلية الطب/الجامعة العراقية672.6اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي طالب حمود جار هللا4858101941026202

كلية الطب/الجامعة العراقية672.5زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيحسين عادل جبار شاكر4859141941010027

كلية الطب/الجامعة العراقية672.4ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيعائشه عماد صباح حمودي4860131942108045

كلية الطب/الجامعة العراقية672.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء احمد اسماعيل عبد االمير4861121942109028

كلية الطب/الجامعة العراقية672.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيعلي حسن سعيد حسن4862211941032019
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كلية الطب/الجامعة العراقية672.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيمحمد ماجد حسين جاسم4863211941007074

كلية الطب/الجامعة العراقية672.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيتبارك صالح محمود خضير4864211942135016

كلية الطب/الجامعة العراقية672.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيحسن علي حسين علوان4865211941025004

كلية الطب/الجامعة العراقية672.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزينب علي حميد بطاح4866261942083051

كلية الطب/الجامعة العراقية672.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين اياد خالد نجم4867141941027016

كلية الطب/الجامعة العراقية672.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى اياد عبد الحمزه بعيوي4868121942094065

كلية الطب/الجامعة العراقية672.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيمصطفى قادر عباس فيصل4869211941036030

كلية الطب/الجامعة العراقية672.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيانتظار سليمان خزعل هادي4870181942236017

كلية الطب/الجامعة العراقية672.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبود وسام غازي عبود4871101941026184

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية671.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائينبأ حميد محمد محمود4872211942107059

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية671.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيهمام عادل عبد الغني حسين4873131941030130

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية671.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيقمر مهند لطيف عبدهللا4874131942099042

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.9ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف جبران علي جبار4875131941037110

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه رعد رضا سلمان4876111942114088

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيختام ستار جبار محسن4877141942095017

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأم البنين محمد كاظم عبد الحسن4878141942066003

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه الزهراء عماد عبد الكاظم سلطان4879121942112167

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك مهند عبد الجليل خضير4880131942076006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيمنار محمد عبد هللا حمد4881281942065060

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان جليل زيدان عاكول4882141942072001

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسمير محمد علي حسين4883121941031094

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين بشير احمد مصطفى4884101942101033

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيمرح صديق جاسم حمادي4885101942091089

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب محمود يونس يوسف4886111942114060

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى كاظم مطشر عطيه4887121941005035

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي احمد كريم باجي4888131941010090

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0الخارجيونالرصافة االولىاحيائيمصطفى مروان محمد عبد هللا4889131941400037

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه صالح عبد علي دفار4890141941021075

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيسفانة مسعود هاني محمد سعيد4891191942141012

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين الرصافة االولىاحيائيمحمد علي عباس جبر شده4892131941213004

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية670.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيرقيه فليح حسن حمود4893211942294037

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك محمد حمزه حسن4894131942121025

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره طه ناصر حويض4895131942108031

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.6ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائييوسف عبد الرزاق سعود عزيز4896111941010067
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.5ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيايه مظهر ادريس احمد4897131942108007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.5ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء ستار ابراهيم علي4898141942112011

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد الحسن رياض حسين حسن4899131941016092

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينبأ شاكر محمود ابراهيم4900101942100114

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيجنات حارث جعفر موسى4901131942121030

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم علي راضي حسن4902151942054237

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء نبيل اسماعيل خليل4903121942107121

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب هاشم ابراهيم حمادي4904101942086045

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء حيدر هالل مهدي4905121942107011

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيحسين عبدعلي كاظم عبدعلي4906211941025005

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينة عامر عبد علي حسين4907141942132039

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقطر الندى جبار اسماعيل دعيبل4908111942068085

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية669.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروان قيصر احمد عاصي4909141942111101

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية483.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد مهند فاضل علوان4910131951020018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية475.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عبد الحسن كريم ديوان4911131951010043

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية475.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد ماهر عبد اللطيف ابراهيم4912141951027060

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية471.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيخضر ياس خضير عبد الحسن4913141951019028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية612.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر غسان حميد حسن4914131941051037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية607.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء يحيى رشك ساجت4915151942055037

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية602.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين ضياء علي عطية4916131941010042

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية599.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيبان عاصم شهاب احمد4917141942094020

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية598.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائينهى سامي حسن عبد الوهاب4918161942189017

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية480.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى محمد حسن عز الدين جواد4919121951002056

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية480.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد العزيز احمد عبد مراد4920111951019033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية533.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيهمام احمد شهاب احمد4921111921042073

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية531.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبييوسف علي محمود علي4922121921005086

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية529.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىادبياالمين محمد جواد كاظم4923101921042003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية527.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد هيثم غازي محمد4924141921037136

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية523.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيهادي معن هادي حسون4925131921012121

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية523.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيريم حسين علي زوين4926141922067050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية521.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمد سعيد هاشم نصر هللا4927131921012097

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية520.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد محمد خليل عريبي4928111921019004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيامير عالء قاسم حسن4929111921057009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبينور اثير محمد عبدال4930131922112042
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيمريم صبيح نوري كريم4931131922092076

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عادل ناجي فرحان4932141921037195

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فالح دالم كاطع4933141921050028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيكرار حيدر جبار كريم4934101921022058

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0الخارجياتالرصافة االولىادبيتماره عادل خليل ابراهيم4935131922401017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه مثنى عدنان حسين4936141922098001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية512.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبييوسف حازم محمد حسين4937101921016074

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد احمد قاسم صالح4938131921001094

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيزينب ماجد ابراهيم علي4939131922092044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية532.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر سعد حسن سلمان4940131942109032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية525.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم علي حسن سعدون4941131942075037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية520.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن محمود عبد هللا حسن4942101941026149

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية455.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد احمد محمد جعفر4943131951006040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر ساهر كريم محمد4944141921061117

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيرؤيا محمد حيدر ابراهيم4945151922046012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية464.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد محمود عبد هللا حسن4946121921008033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية443.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعلي نزار عزيز محمد4947131921004069

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية441.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيامير عناد عبد هللا عذيب4948141921001008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية440.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين محمد عبد الفتاح عطوف4949141921176032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية433.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي قاسم خضير4950151921005026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية432.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك فيصل غازي كاظم4951141922072017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية429.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا غانم حسين علي4952141921176055

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية426.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حميد مجدي جابر4953141921037290

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية426.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر ستار دحام عليوي4954121921005079

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية426.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيذو الفقار صالح صدام خصاف4955131921009041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيرند جمال محمد محجوب4956111922115011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيايهاب محمد ابراهيم غيدان4957131921030008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيساره محمود منصور عباس4958141922095046

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيطيبة خليفة أحمد محمود4959131922101062

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبينمارق علي عبد الكريم فليح4960131922102020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية423.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر الصادق عالء كريم حميد4961141921026021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبداالمير محسن احمد4962131942091065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيسما خضير عباس رضا4963111922108061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيضحى عبد السالم عبد الكريم حسين4964131922073075
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي لطيف وثيج نصار4965111921047017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيكاظم هادي جوده كاظم4966121921048092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيفاطمة يوسف حسين سعيد4967211922132017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيمرتضى رائد هادي كاظم4968101921008136

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيبالل ستار جبار سريسح4969111921034010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيصفاء حمد صاحب عبد الحسين4970221921028021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عادل كاظم فايز4971111922102057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيصفا ياسر سعد عبود4972111922094055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبياسيل منتظر كاظم علي4973131922123001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد صبار عبد الحسين طنين4974151921001056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء زامل مظلوم سلمان4975131922086041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيحنين محمد شاحوذ فارس4976101922090012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس محمد هليل هاني4977151921004033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف سعد جاسب حميد4978141921038080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيسوسن وسام جاسم محمد4979121922096035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر فؤاد عبد هللا داود4980111921057030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعمر وليد هادي كتاب4981131921004071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعيسى علي زيدان خليف4982141921036064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي احمد مريوش سلومي4983141921004038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه صالح كريم علوان4984121922092037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية474.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمعتز محمد عبد القادر عبد الرزاق4985101941028091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيدالل ياسر صباح موسى4986101942101040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي فياض حمادي4987121941013017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي طارق رمضان صالح4988111941020073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب فراس شاكر عبد اللطيف4989101942134008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية450.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمعتز جاسب حسين محمد4990111941016124

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حارث بحر محمد4991101941026236

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية437.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىاحيائيهارون سعد محمد سلطان4992131841007012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية436.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه اركان حسن اسماعيل4993141942101053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية420.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيايه مؤيد خيري ذاكر4994101952091005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية442.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيشهد ابراهيم محمود حمادي4995121922174007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية426.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيوسام وليد علي طه4996121921177025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد رزاق عبد لفته4997141941020003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي سعيد شالوي ياسر4998241941063032
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيايه خالد احمد سليمان4999101942129007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائياحمد علي مدلل علي5000191941027001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةصالح الديناحيائيدنيا دهام سلطان حاجم5001181942072007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسماره رائد خالد حمد5002121942106066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء محمود جاسم ناصر5003111942139011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحمد هللا حسن هادي جواد5004121941024010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغد حسام عباس كاظم5005121942082012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنباراحيائياكرم علي خليل حلو5006191941362007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبة سعدون ابراهيم علوان5007121942082027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه رعد ابراهيم حمادي5008121942106040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية433.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبكر وليد سالم خضير5009111941156023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية430.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقياكرم مجيد حميد حسين5010121851020006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عباس مخيف فرهود5011241951076020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية423.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقيمحمد صبحي حسن هاشم5012231951025027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية526.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيهند مهند محمود محمد5013141922109089

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية523.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب فاروق سوز علي حسن5014141922070049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية519.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى اياد ساجت عبد5015141922065031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيحواء ياسين حمزه ياسين5016261922125007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيمريم ياسين اسماعيل خلف5017131922075035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيزهراء ماجد راشد ثجيل5018221922193023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرسيله احمد خلف عبيد5019111922089049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك حسين غازي منديل5020121922089011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيزينب علي عبد االمير كاطع5021261922126052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزينب ثامر عبد االمير حمدان5022131922107062

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه عباس داود احمد5023121922096042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه جمال ابراهيم حمودي5024121922096040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيبنان عبد الرزاق عبد الوهاب مهدي5025121922081007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيفدك مهند علي احمد5026121922089052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس عبد الكريم عبد هللا عباس5027141922100057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد جبار دخيل5028101922106028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية451.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيشهد عماد مجيد حميد5029101922091030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية444.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيداليا عبد السالم ناصر سلمان5030111922087010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية443.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبينور صباح سرحان حسن5031101922141023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية441.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيغفران محمد حسين علي5032191922373011
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية439.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيمريم حميد جابر بارح5033261922135028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية439.0ثانوية المودة األهلية للبناتالرصافة االولىادبيشمس عمار خزعل حسن5034131922082002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية438.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه غانم عيسى مطلب5035111922068047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية438.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيرضاء عامر فاضل حسين5036141922133022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية438.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيفرح غالب عبد المبدر حمزه5037131922099051

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية434.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى عمار قاسم جابر5038121922134172

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار علي هاشم فرج5039111922117045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر كاظم شريف خليف5040141922088038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية431.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبينور ثائر هزر طلب5041131922110031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيحوراء محمد عبد الرضا عباس5042131922091029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية429.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيهالة نوار عبد الرزاق سالم5043101922117053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية426.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عماد حميد عبود5044121922102053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية426.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء محمد هاشم عيسى5045111922105018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك مالك كامل صالح5046111922084022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية423.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيرسل احمد لفته محسن5047101922117015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية420.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبينورس عباس ناهد حسين5048121922090078

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء فراس ابراهيم صاحب5049121942118026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا حازم علي عبد هللا5050111942062057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى محمد عبد الرضا حسين5051141942090022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيُعال زاهر اسماعيل جالب5052131952131007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية422.0الخارجياتالرصافة االولىتطبيقيرؤى عباس علوان امين5053131952401007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيمحمد محمود خضير عباس5054131921171021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيفرح ياسر حسان عرمان5055131922098147

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيعلي حيدر عبد الستار عبد المطلب5056131921030040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عبد صابط علي5057141921036023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد احمد عبد الواحد ابراهيم5058141921013116

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عاشور خزام علي5059141922133007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيحيدر عبد الحق اسماعيل محمود5060131921001032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا رعد نوري محمود5061121921044044

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيساره زياد جاسم محمد5062131922101049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيليلى محمد سلمان عباس5063101922092018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ محمد قاسم احمد5064131942101072

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر والي ثامر حسين5065141941009018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين كريم دهش زغير5066151942049015
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0ثانوية دار األرقم األهلية للبنيناالنباراحيائياوس حامد جاسم حمادي5067191841083003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية516.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمة فراس عبدالصمد مجيد5068131952101021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد الفتاح احمد عبد الفتاح مصطفى5069131951015031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير حسام جبار فتاح5070131951018008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىتطبيقيغفران باسم نعمان علي5071131852119006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب محمد نصر هللا غضبان5072151952050005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0الخارجيونالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مازن عبد الوهاب عبد الرزاق5073141951400046

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبينبأ فراس نبيل كامل5074131922091101

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية472.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيزينب محمد حيدر حسون5075131922088007

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيمريم نذير هاشم احمد5076101922113077

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد صادق ماجد حمد هللا بردان5077121921048105

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية458.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىادبياويس محمد كريم محمد5078101921029006

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية453.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبينور نبيل ناصر حسين5079101922091045

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبينورالدين محمود كريم خضير5080101921027118

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيكرار صالح صبري عبد الصاحب5081131921019041

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمحمد ماجد عيسى علي5082131921003065

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبينور جمال مرهون حنتوش5083111922104072

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيزينب صالح فليح حسن5084101922095033

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيعادل طارق عزه خان ميخان5085121921200035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيياسر احمد عالوي سعود5086101921156041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبياحمد شامل محمد علي5087101921015003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي طالب سعد5088141942074051

كلية األعالم/الجامعة العراقية447.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا محمد عبادي عالوي5089151921006066

كلية األعالم/الجامعة العراقية445.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيعبد الرحمن محمد عبد الكريم حسين5090211921059018

كلية األعالم/الجامعة العراقية445.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيبكر عبد الرحيم فرج كريم5091101921017012

كلية األعالم/الجامعة العراقية434.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيزيد حقي اسماعيل هزيم5092121921002024

كلية األعالم/الجامعة العراقية433.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيسجاد جبار سعيد سالم5093101921027032

كلية األعالم/الجامعة العراقية431.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي رياض سامي رحمن5094141921027073

كلية األعالم/الجامعة العراقية431.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد خالد علي حسين5095101921027092

كلية األعالم/الجامعة العراقية428.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عبد الجليل حسن صباح5096111921012045

كلية األعالم/الجامعة العراقية425.0خارجيوناالنبارادبيسيف عبد الرحمن حمود جاسم5097191921400015

كلية األعالم/الجامعة العراقية425.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر هاني كاظم قاسم5098141921045013

كلية األعالم/الجامعة العراقية422.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين هاشم قاسم5099141921045035

كلية األعالم/الجامعة العراقية421.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيعلي عباس مكي جاسم5100131821002045
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كلية األعالم/الجامعة العراقية421.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيمريم معاد حسن علي5101101922089037

كلية األعالم/الجامعة العراقية420.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيحيدر فارس عباس حسن5102101921015019

كلية األعالم/الجامعة العراقية420.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى عياد غني ناصر5103121921005070

كلية األعالم/الجامعة العراقية420.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد داود سالم عبود5104141921013003

كلية الطب/جامعة بابل684.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيقاسم محمد جاسم محمد5105231941009090

كلية الطب/جامعة بابل684.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائياحمد ليث محمود حسين5106231941067011

كلية الطب/جامعة بابل683.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائييوسف خليل هادي بخيت5107271941005306

كلية الطب/جامعة بابل683.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيانوار عامر حمدان ديوان5108231942115023

كلية الطب/جامعة بابل683.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيصفا جواد كاظم علي5109231942119168

كلية الطب/جامعة بابل683.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور الهدى ريسان حاجي غانم5110231942120178

كلية الطب/جامعة بابل683.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمة حسن ابراهيم كسار5111231942142208

كلية الطب/جامعة بابل682.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيلهيب حازم مياح رذاله5112231942081057

كلية الطب/جامعة بابل682.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء جالل صبحي خضير5113271942058112

كلية الطب/جامعة بابل682.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائياسراء عباس فاضل عباس5114231942147004

كلية الطب/جامعة بابل682.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء عماد منغر عبيد5115231942088190

كلية الطب/جامعة بابل681.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيصفاء كاظم محمد فليح5116231942153113

كلية الطب/جامعة بابل680.8ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمنار اكرم سليم عبد الرحمن5117231942132062

كلية الطب/جامعة بابل680.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسين حيدر جودي عبود5118231941021035

كلية الطب/جامعة بابل680.2ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمنتظر ضرغام حمزه محمد5119231941047078

كلية الطب/جامعة بابل680.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حسين عليوي حسين5120231941252094

كلية الطب/جامعة بابل680.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد علي محمود حسين5121231941020346

كلية الطب/جامعة بابل680.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد محسن علي عزيز5122231941013084

كلية الطب/جامعة بابل680.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيشهاب احمد طرخان جاسم5123231941217006

كلية الطب/جامعة بابل679.2ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمنتظر عامر اسماعيل عبد الحسين5124231941047079

كلية الطب/جامعة بابل679.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيامير حمزه ناصر عباس5125231941005021

كلية الطب/جامعة بابل678.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيالحسن زياد طارق غفوري5126231941047007

كلية الطب/جامعة بابل678.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيآيات جعفر كاظم عمران5127231942107006

كلية الطب/جامعة بابل678.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر محمد ياس خضير5128231941020401

كلية الطب/جامعة بابل677.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيسمانه حيدر عباس جابر5129231942087218

كلية الطب/جامعة بابل677.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيدانيه محمد مرزه كريم5130231942088103

كلية الطب/جامعة بابل676.9ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحسين ناجح نعمه كاظم5131231941047014

كلية الطب/جامعة بابل676.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي جليل خزعل رزن5132221941053084

كلية الطب/جامعة بابل676.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيأريج عدنان حسين سعود5133231942087001

كلية الطب/جامعة بابل676.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيساره ابراهيم نجف حساني5134271942089068
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كلية الطب/جامعة بابل676.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي غالب هاشم عبود5135241941042008

كلية الطب/جامعة بابل675.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي حسين علي عبود5136271941001193

كلية الطب/جامعة بابل675.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعباس صباح رحيم مهدي5137231941020176

كلية الطب/جامعة بابل675.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزينب ميثم خلخال عبادي5138231942089090

كلية الطب/جامعة بابل675.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينور جواد كاظم عبد5139271942058282

كلية الطب/جامعة بابل675.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيفاطمه عبيد ازويد حميد5140231942083045

كلية الطب/جامعة بابل675.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائييقين قاسم مظلوم حمزه5141231942109223

كلية الطب/جامعة بابل675.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب ماجد كموش كاظم5142231942120112

كلية الطب/جامعة بابل674.4ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسين علي حسن كحيوش5143231941021037

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر رحمان مسلم حمزه5144231941020395

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيطالب علي طالب حسن5145231941002125

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائياسراء جاسم عويد حسين5146231942090007

كلية الطب/جامعة بابل674.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيتبارك علوان سماوي حافظ5147231942113015

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبتول قاسم كاظم عبود5148231942088052

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب ضياء عبد االمير صالح5149231942092105

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي رياض محمد كاظم5150231941008132

كلية الطب/جامعة بابل674.0ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيضحى سعد جابر جاسم5151231942132038

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد سالم جاسم علوان5152231941009107

كلية الطب/جامعة بابل674.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمحمد الباقر عبود حمزه حسين5153231941012135

كلية الطب/جامعة بابل673.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيرقيه علي محمد حسين خلف5154231942132020

كلية الطب/جامعة بابل673.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمريم حامد كريم احمد5155231942132057

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيساره مؤيد جواد كاظم5156231942127039

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمجتبى حسين جعفر هاشم5157231941020298

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور الهدى عاصم محمد حميدي5158231942120180

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحارث عبد الرضا عبد الجليل عبد هللا5159231941020066

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيفرح صادق وحيد ساهي5160231942123090

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء اسعد هاشم البوسوده5161231942088158

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائياسحاق ابراهيم علي حسين5162271941010019

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيصفا رافد عبد الحسن اسماعيل5163271942058190

كلية الطب/جامعة بابل673.0االهلية للبنين (ع)ثانوية العقيلة زينب بابلاحيائيعبد هللا عبد الهادي علي حدود5164231941070006

كلية طب حمورابي/جامعة بابل684.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب سالم جواد حمزة5165231942142137

كلية طب حمورابي/جامعة بابل681.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي سالم فاضل جدي5166231941251216

كلية طب حمورابي/جامعة بابل675.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي جواد كاظم ناجي5167231941021089

كلية طب حمورابي/جامعة بابل675.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيالزهراء شكري حامد ابراهيم5168231942117012
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل673.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيسراج خالد فاضل حسان5169231941007063

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيتبارك حميد عباس حسون5170231942153034

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعلي طالل حسين طالب5171231941252100

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيرسل جاسم محمد مجيد5172231942142084

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب عباس شالل حمزه5173231942088225

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسين وناس محمد5174241942220261

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين محمد شياع عبد هللا5175231941020107

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائياالء حيدر مكي عبد الزهره5176231942115002

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيرنا حسام هادي كاظم5177231942137022

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعلي الهادي حسن حمزه عباس5178231941071053

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور جعفر ساير عبد هللا5179231942120181

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيعبد هللا عماد عبد االمير كريم5180231941016030

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيهبه توفيق محسن عبيس5181231942154053

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيغفران محمد هادي حسن5182231942090204

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيصفا فالح هادي ساهي5183231942124074

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ماجد جاسم كاظم5184241942108083

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمع الحسين شاكر محمد مهدي5185271941014244

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيحيدر محمد كاظم دنان5186231941183017

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيليث حليم خضير محمد5187231941058025

كلية طب حمورابي/جامعة بابل672.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيعبدالصاحب عبدعلي نجم عبدهللا5188231941205012

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.5ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي حيدر عباس حنتوش5189231941021094

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيايات عقيل راهي محيسن5190231942177007

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي اياد صاحب سنيد5191231941251198

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى علي حمزه حسن5192231941020387

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيمها عباس جواد كاظم5193231942120165

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيمصطفى رعد سلمان مسفوه5194231941011091

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيزينب حيدر كاظم جواد5195271942093031

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيامير فاهم ناجي محيسن5196261941012021

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيياسر عمار صاحب دوحان5197241941031050

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين اسعد جواد محمد5198241942120028

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيطيبه محمود عبد الساده كاظم5199241942149059

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد علي حسين رسول محمد5200231941020341

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيندى موسى عباس ابراهيم5201211942146062

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور عالء عبد هللا ناجي5202241942120288
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيامنه حمدي رشيد علوان5203231942126008

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيبنين عوض عبد العباس جاسم5204231942177011

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيزينب عليوي مطشر حنوان5205231942155024

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسن مالك جبار بعيوي5206231941006024

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيامنه جالل ناجي حمود5207231942142016

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء احسان احمد حميد5208231942142106

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيسيف علي كاظم حميد5209231941027031

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائياحمد سجاد فاضل عبد الزهره5210271941014010

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيبسمله صباح حسين حمزة5211271942160038

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك سلمان عباس عالمه5212261942088021

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمحمد صالح تركي كريدي5213241941041035

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينه عباس كريم نجم5214271942055150

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.7ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد امير مهدي غزوان5215231941021123

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.4ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعباس ماجد غفار ديكان5216231941021066

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء محمد مهدي عبد الصاحب5217231942087167

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيايات حسن هاشم دواس5218241942112006

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيمصطفى صمصام تركي صليان5219231941038077

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيشهد اياد شيحان زغير5220271942093041

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيعباس علي كاظم غيدان5221131941025019

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه فيصل امخيلف اعويد5222141942149027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى حسن فالح جبار5223241941074023

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائياحمد شمخي جبار كاظم5224241941074003

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد خضير عباس مهدي5225251941150289

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيوقار شاكر محمد مرزه5226231942088470

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيساره احمد شاكر مهلي5227231942095047

كلية طب حمورابي/جامعة بابل669.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيزيد ماجد كريم عصمان5228271941001125

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمريم ثائر كريم عباس5229271942077046

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيوسام سعد كاظم حسن5230231941252168

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسن حيدر عذاب حسن5231231941007023

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعباس حمزه حسن عباس5232231941005101

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعلي كاظم شاكر طالب5233231941282065

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى مهند موسى كريم5234231941020391

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمصطفى حسين جابر حسين5235271941009148

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي االكبر اسماعيل حسين مطلك5236131941012090
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء مؤيد حطاب عبد هللا5237151942040055

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسن إبراهيم جليل حسن5238241941001039

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيالنا جهاد طه عبد5239241942084034

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائيحسين رياض مهدي علي5240131941229008

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيعلي كاظم صخيل راضي5241241941013086

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء علي حميد خليل5242231942158020

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0الخارجياتذي قاراحيائيزهراء صالح نوري صادق5243221942401028

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي رعد جاسم شناتي5244221941358027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد صادق فؤاد جواد مسير5245131941037092

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسنا تحسين حسين مبارك5246211942143070

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحسام الدين نبيل لطيف كاظم5247231941047010

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيحسين انور ثامر مرزه5248231941282020

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيزهراء احمد وداعه عبيد5249271942054022

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى سالم سرحان علي5250131942131028

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر معن كريم سلمان5251141941017017

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائياحمد مهدي كاظم جاسم5252271941010014

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيأحمد نعمه علي موسى5253271941014018

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب احمد حبيب عبد5254271942056177

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى أحمد مكي خليل5255241942136060

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيمنه هللا باسم مطر عراك5256231942111091

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعلي عبد الزهرة عباس فهد5257231941042093

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيهدى نصير دحام محمد5258261942108136

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر داخل سربوت5259261942080075

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد عبد نور محمد كاظم5260231941020340

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائينور باسم داود عبود5261231942117150

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبراء حيدر كاظم جبر5262231942087054

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائينبأ احمد صالح حسن5263231942117142

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء ميثم حسين هادي5264231942142220

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عبد االمير الزم حسين5265121941026113

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائياحمد حيدر هادي محرج5266231941006003

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتقى عبد الغني شخير فارس5267131942121026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيعلي كاظم شنته عباس5268241941041030

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.3ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحيدر اسماعيل حمود عباس5269131941037038

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب رحيم حامد رحيمه5270141942086117
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمرتضى عبد االمير مصطفى عباس5271271941005264

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفضه محمد علي علوان5272241942121282

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى رائد مجيد كاظم5273241942120277

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيقمر فاضل صاحب كريم5274231942088381

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمصطفى حبيب محمود شاكر5275231941067118

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيسماء علي حمزة خضير5276231942142176

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور عيسى مطلك عزال5277261942120250

كلية طب حمورابي/جامعة بابل665.8ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد طارق خضير جاسم5278131941022058

كلية طب حمورابي/جامعة بابل665.1الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحيدر عقيل طاهر محمد5279101941028035

كلية طب حمورابي/جامعة بابل665.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا ظاهر حسن صيهود5280251941049018

كلية طب حمورابي/جامعة بابل665.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىاحيائياحمد سبع عبدالرزاق علوان5281211941050003

كلية طب حمورابي/جامعة بابل665.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد فاضل عبد االمير كاظم5282271941005241

كلية طب حمورابي/جامعة بابل665.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيعلي المرتضى حامد عبد منجل5283261941054036

كلية طب حمورابي/جامعة بابل665.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيزيد بهاء حمدي حكيم5284231941021049

كلية طب االسنان/جامعة بابل677.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيشذى جاسم محمد عباس5285231942125060

كلية طب االسنان/جامعة بابل675.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيصفا رعد عبدالزهرة كريم5286231942142186

كلية طب االسنان/جامعة بابل675.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيسجى ميثم جميل ابراهيم5287231942120125

كلية طب االسنان/جامعة بابل674.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائينوره رافع عباس سمندر5288231942132070

كلية طب االسنان/جامعة بابل674.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيفاطمه مهند صبري محمد5289231942127060

كلية طب االسنان/جامعة بابل674.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزهراء رحيم حصين كود5290231942119106

كلية طب االسنان/جامعة بابل671.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيفاطمه اياد حسين عباس5291231942120150

كلية طب االسنان/جامعة بابل670.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسين محمد جلوب حيال5292231941007039

كلية طب االسنان/جامعة بابل670.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيزهراء اعالن كاظم شنباره5293231942172015

كلية طب االسنان/جامعة بابل670.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيقبس الهدى صدام محمد عمران5294271942054038

كلية طب االسنان/جامعة بابل668.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سالم عبد الغفور داود5295141942094070

كلية طب االسنان/جامعة بابل668.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيكرار مهند علي مخيبر5296211941003137

كلية طب االسنان/جامعة بابل668.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور عالء محسن عبدالحسين5297231942142271

كلية طب االسنان/جامعة بابل668.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائينور الهدى حسين غافل محمد5298231942125102

كلية طب االسنان/جامعة بابل668.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الرحمن خلف عبد الصاحب5299231942088348

كلية طب االسنان/جامعة بابل668.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء عبد الكريم عبد الحسين كاظم5300231942087161

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزهراء صادق هاتف عبد اللطيف5301231942147026

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيامنه حمزة خيرهللا حمزه5302231942142017

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيزينب جليل علي شمخي5303231942145059

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبراق علي فاضل محسن5304271942056060
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كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا سامي فرج جاسم5305111942076056

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياالء رياض رزوقي محمد5306231942088023

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيهدى خالد مهدي عمران5307231942087352

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعبد هللا عباس محمد كاطع5308271941010088

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيآمنه سعد جاسم محمد5309231942086003

كلية طب االسنان/جامعة بابل667.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمةالزهراء عباس علي جرمط5310231942142215

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائييسر فالح مهدي رزاق5311271942077062

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.7اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايه عقيل حمد مطر5312231942271064

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمود حاكم عناد5313271941005279

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمصطفى جاسم محمد مطلك5314271941014235

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشكران محمد حمود عطيه5315111942110069

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل كاظم عطيه كاظم5316101942139072

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائييوسف ايوب ناظم عبد هللا5317201941084081

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيزهراء حبيب شرهان حاجم5318271942094028

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيحسين حازم محمد علي عبد الرزاق5319271941027021

كلية طب االسنان/جامعة بابل666.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد علي حزام رسن5320121941026156

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.9ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي حسين كامل عباس5321231941021093

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر فائز عباس مهدي5322271941005081

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف رسول كريم جابر5323131941037111

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيساره قاسم جواد رميح5324231942096080

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيايمان علي حسين علي5325231942086026

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيتبارك محسن محمد ذياب5326271942077005

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى محمد حسن حسين عبيد5327241941001304

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائييوسف احمد عبد جبر5328171941028285

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات كركوكاحيائيمالك اتيال نشأت نوري5329201942396003

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيصفا اسعد جاسم محمد5330261942132112

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين  علي غالب محمد هادي5331131941006019

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي صدام عذيب تويه5332261941001118

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبنين محمد نعمه حمد5333231942109034

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعمار موسى علي عبود5334231941020276

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائياسراء حيدر عبد علي5335241942110003

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيحسناء كاظم عباس بدر5336271942089030

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه علي عجمي معين5337231942153140

كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين مقداد عبد االمير كاظم5338271941154032
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كلية طب االسنان/جامعة بابل665.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر حسين علي عبد هللا5339111941041010

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.7اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيسما طارق عبد الرضا علوان5340101942103028

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.7ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائياحمد ثامر محمد سراج علي5341141941046002

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.5ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيايات رياض عبد الواحد عيسى5342261942113005

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيدانيه احمد شهاب احمد5343271942077009

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره صالح مهدي حسين5344271942056213

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر هيثم هاشم شاكر5345111941040024

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائييوسف محمد حمد حسين5346211941054131

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمحمد عبدالخالق عبدالكريم عبدالقادر5347211941065116

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمرتضى حسن صبيح كاظم5348231941002242

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيساره خليل ابراهيم رمل5349101942090067

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيعلي حبيب صالح شاني5350231941069019

كلية طب االسنان/جامعة بابل664.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحكيم حسن كاظم مغير5351271941001105

كلية الصيدلة/جامعة بابل676.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزهراء عصام محي محمد5352231942123044

كلية الصيدلة/جامعة بابل676.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين وليد عبد العزيز خزعل5353231941020110

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائياحمد علي هاشم جواد5354231941047005

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيكرار حيدر جاسم دفار5355231941002199

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيفؤاد احمد هاشم عباس5356231941173119

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيالقاسم حسين هاشم حسين5357231941007017

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائينور داخل حسن اليذ5358231942104064

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن حسين عالوي5359231942142222

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيفاطمة خالد محمد عطية5360231942117122

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياستبرق عبد الكريم هدام حميدي5361231942271017

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيشمس الهدى قحطان منديل عبد اللة5362251942100255

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد رضا حمزه راضي5363231941020326

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم راضي كاظم5364231942110046

كلية الصيدلة/جامعة بابل675.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب حسن هادي حسين5365231942087173

كلية الصيدلة/جامعة بابل674.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيقمر شهاب حامد عبد5366231942142230

كلية الصيدلة/جامعة بابل674.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيانفال عباس عبيد عمران5367231942117016

كلية الصيدلة/جامعة بابل674.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيبنين علي كاظم عبد الحسين5368231942108014

كلية الصيدلة/جامعة بابل674.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيفاطمه رزاق حميدي فرحان5369231942131056

كلية الصيدلة/جامعة بابل674.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين علي حسين هجوج5370271941014068

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيدعاء اشرف كميل حميد5371231942142077

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور حيدر كاظم عباس5372231942087331
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كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيجنات انور علي حسين5373231942087095

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس عبد فاضل5374231942123086

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيبنين عبد هللا شهيد جبر5375231942153025

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي ابراهيم موشنه كاظم5376231941005116

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيمريم باسم كاظم علوان5377231942130051

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيايات ابراهيم طعمه عبد الكاظم5378231942087034

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيعلي ازهر عباس كاظم5379231941061021

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيزينب علي محمد حسين عبد هللا5380231942136017

كلية الصيدلة/جامعة بابل673.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين مشتاق محمد عبد هللا5381271941014073

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه سهيل جاسم محمد5382231942132046

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.1ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيزيد محمد عبد الكاظم علي5383231941047020

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسن مطر عبد5384231941020224

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر جهاد عبد الحسين5385231942087148

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيزينب محمد مهدي محمد5386231942172023

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيدعاء عذاب عبد الكاظم جاسم5387231942172009

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيتبارك نجم عبد هللا علي5388261942074028

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيحسين اسماعيل عبد كاظم حمود5389231941255019

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيمحمد عقيل حميد جبر5390231941169034

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيسجاد سالم فاضل جعفر5391231941002109

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور محمد رضا جبار خدام5392231942088455

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيمحمد صباح عبود حسن5393231941182025

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائينور عماد هتوري ظاهر5394231942095088

كلية الصيدلة/جامعة بابل671.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيياسر مصطفى بالسم داود5395231941020420

كلية الصيدلة/جامعة بابل671.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيآيات عالء كاظم جاسم5396231942088006

كلية الصيدلة/جامعة بابل671.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمقتدى عباس فاضل خضير5397231941020393

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمحمد مهدي عبد الحسين هادي محمود5398231951020067

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيتبارك احمد عبد المهدي صاحب5399231952087013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيفاطمة ضياء جواد كاظم5400231952142033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقينوار سامر مجيد دحدوح5401241951016106

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد هللا محمد جعفر5402161951110060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا اسماعيل مصطفى مرزوق5403161951349004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد فريد هاشم جابر5404161951060171

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل475.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيعلي عباس عبد االمير مصيخ5405231951038021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل474.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيحارث مثنى سعيد شاكر5406231951067011
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل473.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف سجاد علي معتوك5407101951006037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل471.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عالء عباس خضير5408251951200030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل469.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى فتحي عبد الجليل احمد5409161951019171

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل464.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ناطق صبيح فضيل5410161951089025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل463.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيعلي حسين مرتضى كاظم5411261951002034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل463.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيمرتضى سعد هادي عبيد5412261951049054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عوفي عبد الزهره عوفي5413161951084070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل463.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيامير ماجد كاظم حمزه5414231951005005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل462.0ثانوية االعالم للبنينبابلتطبيقيعلي حسين عبد علي حمادي5415231951066010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل659.9ثانوية المتميزاتميساناحيائيزينب عبد الرضا جلوب مظلوم5416281942079015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمؤمل عباس لفتي ثجيل5417281951001109

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل618.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرتاج عمران موسى حسين5418231942088119

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل667.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيحسن ازهر فاخر مكي5419231941049012

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل663.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيزهراء مؤيد عدنان طالب5420231942106035

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل662.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيسرى عبد الزهره جاسم شبوط5421231942115089

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل662.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب صفاء ناجي محسن5422231942087178

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل661.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزينب لؤي كاظم كريم5423231942147034

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل654.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء ميثم خلخال عبادي5424231942153088

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل653.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمود ليث محمود شهاب5425171941214010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعهد يحيى عبد االمير صاحب5426251941031536

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل652.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيشهد علي حمزه عبيد5427231942098119

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل652.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائينور الحسين حيدر رشيد اسماعيل5428231941251363

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل651.4ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب محمد حسن فاضل عباس5429231942096076

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل651.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيمريم محمد جواد حسن5430231942090248

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل628.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقينور الهدى قاسم محيسن خضير5431231952098045

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل623.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الواحد عبد هللا داود5432161951028009

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل622.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقياحمد نجم عبد الكاظم حمزه5433231951007007

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين أمجد جبار ليلو5434231941020082

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل539.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيعزيز اسماعيل خليل غضيب5435231941011056

كلية العلوم/جامعة بابل594.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمروه علي شاكر عبد الجبار5436231942088396

كلية العلوم/جامعة بابل541.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيبنان عامر محمد عبود5437231942115030

كلية العلوم/جامعة بابل531.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزينب عبد هللا وناس حسين5438231942086095

كلية العلوم/جامعة بابل523.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيشفاء سعد جار هللا محسن5439231942111069

كلية العلوم/جامعة بابل517.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيسكينه حسن عبد الوهاب ذياب5440231942101055
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كلية العلوم/جامعة بابل508.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيمها جواد كاظم عبد الزهره5441231942103081

كلية العلوم/جامعة بابل507.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيريام عماد كاظم هاشم5442231942088153

كلية العلوم/جامعة بابل506.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحسين حميد جواد كاظم5443231941052017

كلية العلوم/جامعة بابل505.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيحوراء حسن امجد هالل5444231942092058

كلية العلوم/جامعة بابل498.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيحنين ماجد طاغوت نور5445231942102008

كلية العلوم/جامعة بابل470.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيمنتظر محسن جبر جدوع5446231951005054

كلية العلوم/جامعة بابل470.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر علي صلبوخ5447231951018025

كلية العلوم/جامعة بابل439.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيرسول عباس علي حمزه5448231951008025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيزينب علي رسن عبد هللا5449271942052081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيسجى عبد هللا جمعه حمزه5450231942095052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل473.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيميس عادل سامي جواد5451231942117139

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيهدى جاسم كاظم عليوي5452231942102067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزينب سعود عزيز نعمه5453231942107058

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيزينب معن فارس عبيس5454231952127011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل425.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيايمان علي حسين شبيب5455271952058013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل656.0ثانوية االيمان المختلطةذي قاراحيائيرحمن مجيد حران ساجت5456221941214002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء سالم عباس نعمان5457231942134023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل520.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيحسين شوقي جبار محمد5458231941012044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل515.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر محمد رشيد5459231942088170

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل477.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيسوسن عبد الجبار ناصر حسين5460231952271068

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل453.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقينبأ حمزة حسون عباس5461231952148022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل450.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيزينب جمال هاشم جاسم5462231952087023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل447.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيجابر باقر علي حسين5463231951251050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيحسين سلمان تمكين مجهول5464251851116029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل437.0ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيشهد غيث محمد كاظم5465231852096024

كلية القانون/جامعة بابل478.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيسجاد عبد الواحد حسن عبادي5466231921205009

كلية القانون/جامعة بابل477.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيامير فراس كاظم حسين5467231921007003

كلية القانون/جامعة بابل474.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيعادل احمد حسين علي5468231921019014

كلية القانون/جامعة بابل472.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيمرتضى حسين سالم مردان5469231921205024

كلية القانون/جامعة بابل470.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمصطفى زياد مكي شهاب5470231921020075

كلية القانون/جامعة بابل469.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيزينب محمد حسن عبد الشهيد5471231922118023

كلية القانون/جامعة بابل468.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيمنار عادل فرهود كاظم5472231922088035

كلية القانون/جامعة بابل464.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعبد هللا كاظم خليف منصور5473231921051032

كلية القانون/جامعة بابل455.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيمحمد كريم ابراهيم خليل5474231921040028
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كلية القانون/جامعة بابل451.0الخارجياتبابلادبياسراء رعد سعدي عبود5475231922401002

كلية القانون/جامعة بابل449.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيعلي ثامر شنشول ركبان5476231921040017

كلية القانون/جامعة بابل446.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيمحمد كاظم سيف داخل5477231921012048

كلية القانون/جامعة بابل444.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيمنتظر حسن حسين جاسم5478231921019033

كلية القانون/جامعة بابل441.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيموسى علي عبيد علي5479231921018032

كلية القانون/جامعة بابل436.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيعبد هللا حميد سالمة نايف5480231921011053

كلية القانون/جامعة بابل435.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيعلي صالح مهدي عجمي5481231921027042

كلية القانون/جامعة بابل527.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعباس علي هاتف حسين5482231941024027

كلية القانون/جامعة بابل518.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعلي السجاد احمد هادي حسين5483231941071052

كلية القانون/جامعة بابل511.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيابراهيم محسن جواد كاظم5484231941255003

كلية القانون/جامعة بابل510.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيحسن علي هاتف حسين5485231941024008

كلية القانون/جامعة بابل485.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمريم باسل نعيم رزوقي5486231942142236

كلية التمريض/جامعة بابل652.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيحسين سالم مزهر طليع5487231941204009

كلية التمريض/جامعة بابل648.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيسرى فاضل عباس جابر5488231942087214

كلية التمريض/جامعة بابل643.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيالبشير علي محمد عاصي5489231941020040

كلية التمريض/جامعة بابل643.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيسجاد صالح عراك نوري5490261941010090

كلية التمريض/جامعة بابل634.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائياسراء حسن شجر جاسم5491231942105005

كلية التمريض/جامعة بابل630.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيبشرى عايد طالب حسن5492231942142044

كلية التمريض/جامعة بابل629.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيمريم كاتم حسن شالل5493231942076070

كلية التمريض/جامعة بابل628.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزهراء فضل صبار علوان5494231942123046

كلية التمريض/جامعة بابل625.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيبتول عادل علي ناصر5495231942117024

كلية التمريض/جامعة بابل624.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبنين صادق جعفر عبد5496231942271081

كلية التمريض/جامعة بابل623.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيساره محمد كمر عبد الكاظم5497231942121058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عزيز جاسم محسن5498141921048107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيرحمن عبيد حمود عزاوي5499111921047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل427.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيمصطفى علي حسين عبيس5500231921050031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل425.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيهبه رزاق جبار واوي5501231922128079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل422.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيزينب محمد عباس عيدان5502231922123017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيامير عباس حسين جبر5503231941046004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيساره علي محمد علي5504231942092122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمروه احمد عبدالحمزه شمران5505231942142233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل424.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلاحيائيرافع علي كاظم حمزه5506231941201010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل422.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيهدى اركان مخيف حسين5507231942115178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0ثانوية حلب للبنينبابلتطبيقيعباس محمد مخيف عباس5508231951056005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل434.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقيعلي عبدالرضا عطية لفته5509231951169014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيعباس علي كاظم عباس5510231951183041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل426.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيحسين علي محسن عبيد5511231951029007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل424.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيديار اسعد عبيد حمزه5512231952098017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيباقر مظفر حاتم رحيم5513231951016008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل529.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد عباس نازول حداوي5514231941005008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل527.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيرسل غانم خضير عباس5515231942111036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل514.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيصفا هيثم عبد الحميد محمد جواد5516231942092137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل511.0الخارجيونبابلاحيائيعبد المهيمن عبد هللا اسماعيل جاسم5517231941400044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل511.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزهراء حامد مهدي ذياب5518231942090118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلاحيائيميعاد غني بدر كاظم5519231942220023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل504.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب مصطفى حمزة شاكر5520231942142154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل503.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمصطفى عبد الهادي كاظم سردي5521231941021151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل502.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائييوسف عناد خضير علي5522231941005189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل475.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيزمن احمد ابراهيم طاهر5523251951044046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل467.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيحسن علي كاظم حمزه5524231951201007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل578.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبياسيل ماجد عدنان خليف5525231922115003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيحنين حيدر صالح مهدي5526231922087005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيامجد محمد حمزه محمد5527231921020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيرسل علي جاسم عمران5528231922123008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيتبارك محمد هادي محمد5529231922105009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيمريم علي محمد هادي5530231922098102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيمحمد عبد الهادي كاظم عبد الساده5531251921207019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيزهراء فاهم كليب فرحان5532231922123014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيعال أحسان عباس سعيد5533231922124060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيعلي جبار قادر سعدون5534231921030019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيام البنين اسماعيل عبد الصاحب محمد حسين5535231922092004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيزهراء عزيز أرياح محمد5536231922077014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبيهبه غسان عباس ديلي5537231922140021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيزينب عامر جواد عبيد5538231922086024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل477.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيفاطمه غسان هاشم محمد5539231922120028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل456.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيخالده ضياء الدين نوري عبد هللا5540231922088011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل449.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيعالء محمد طارق حسن5541231921031052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيأحمد منصور صيهود حسن5542231921018001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل578.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبنين اياد صبحي عمران5543231942088057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل572.3ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيغدير علي ياسين خضير5544231942096103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل567.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيهدى سعدي عبد المهدي حسون5545231942091089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل587.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيحوراء ثائر خليل سعود5546231952081010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577.0ثانوية الفضائل للبناتبابلتطبيقيزينب محمد علي حسين5547231952112010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيمرام جبار عباس عبود5548231952086052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيامير علي هادي راضي5549231951008006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيزينب سليم خضير عباس5550231952119026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيرقيه ناظم حمد كاظم5551231922081019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0اعدادية سبأ المختلطةبابلادبيمحمد قصي لطيف عبد العباس5552231921191020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيعبد هللا كامل عناد عاصي5553231921170017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0ثانوية الضحى المختلطةبابلادبيغدير مؤيد محسن نجيب5554231922218005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيساره فاضل عبد الكاظم جالب5555231922120022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيتبارك رسول عطيه حسين5556231922089009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيشمس الضحى ليث عزيز محمد5557231922120025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيفاطمه سعد حامد محسن5558231922172016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيزينب ضياء هاشم محسن5559231922082021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيحيدر سعد مشني كشاش5560221921090022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيزهراء عالء فاضل جنم5561231922108016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيعال مالك صبيح هاشم5562271922078038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيطيبه محمد حسين حسن5563231922172013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيزهراء محمد مكطوف عبد علي5564231922111022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيغدير حسين علي عبيد5565231922082026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيفاطمه قصي مهدي حنتوش5566231922111048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيسهى كريم محيسن مطلك5567231922172011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيزينب أحمد جبار محسن5568231922120015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلادبيسجى ثامر خليل اسماعيل5569231922134007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0ثانوية البدور للبناتبابلادبيشيماء رياض عبد الحكيم صالح5570231922085008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيمرتضى رزاق حسين هيمص5571231921165031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيتبارك احمد مراد عبود5572231922081008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيزهراء محمد كاظم محمد5573231822087023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيعبد هللا حسين عبد الخضر مرزه5574231921160010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبيحيدر حسين حبيب شطب5575231921250022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيمحمد سعد حسن ناصر5576251921116054
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل440.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيحوراء عامر علي عبيد5577231922111014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل439.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيبهاء علي عبد زيد عبيس5578231921061006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيترتيل عباس خليل ابراهيم5579231922098033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيزهراء محمد طالب شاني 5580231922091018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبينور حمزه عبيد جاسم5581231922108055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيرغده سعد يوسف ناجي5582231922088014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيمصطفى مالك حمود حسين5583231921010099

كلية التربية األساسية/جامعة بابل428.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيزهراء حيدر مجيد عمران5584231922115023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيمهند لفته علي عبد المحسن5585231921029039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبياحمد مطهر خلف مهدي5586231921032004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيندى ياسين عبد مهدي5587231922105031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي غازي محمد طراد5588271921031133

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيختام حسن كطان شمران5589241922020006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424.0اعدادية البيان للبنينبابلادبياسامه سالم نوماس عبود5590231921014004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبياسراء ماجد كاظم جبر5591231922080001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0ثانوية االصول المختلطةبابلاحيائيسجى محمد حمزة خميس5592231942180010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائينور علي هندي دحبش5593231942078108

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيصفا علي شاكر عبد الجبار5594231942088289

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيزهراء حيدر حميزه كعين5595231942172017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينب عبد الحمزه صالل عطيه5596231942090154

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلاحيائيحسن بشير فنوخ محمد5597231941250007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائينور الهدى محمد عبد العباس حسن5598231942113088

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزينب ثائر ثويني عبيد5599231942081031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيايات مهند جواد كاظم5600231942127003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ثانوية االصول المختلطةبابلاحيائياريج كاظم خميس كتاب5601231942180002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائينرجس شبر جاسم جعفر5602231942158041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائياصيل صدام حسين عبد5603231942107009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمحمد جعفر عبد مهدي5604231941017135

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيبتول حيدر غانم صكبان5605231942183003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيروز عبد الكريم صنكور علوان5606231942091034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب منشد فضاله ثليج5607231942117086

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيدعاء علي جواد فرحان5608231942120060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيحوراء محمد عبد الكاظم مخيف5609231942166013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيايات مطشر عبدالواحد كاظم5610231942198004
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيطفوف عناد هادي عنجور5611231942109137

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيزينب حسن عبدهللا جبر5612231942148020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب عباس فضل عبد الساده5613231942087182

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائيفاطمه علي جواد محمد5614231942159018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيعلي اياد حمود عبد هللا5615231941257111

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزهراء عامر موسى جعفر5616231942115066

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيرباب علي مرزوك حريجه5617271942089038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر خليل راضي ذياب5618231941255026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ثانوية الخمائل المختلطةبابلاحيائيحنان داود امير عيدان5619231942171001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائياالء رزاق دروال راضي5620231942109005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزهراء احمد عباس مهدي5621231942100025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيضحى عادل مهدي عبود5622231942090191

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزينب كاظم هادي ناصر5623231942153099

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلتطبيقييحيى حمزة نومان جاسم5624231951209012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلتطبيقيشرين صباح كاظم حسن5625231952153012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيمريم عصام حمزة عباس5626231952078025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيفاطمه محمد عبد الرضا محيسن5627231952115020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقينور علي عبيس خضير5628231952114017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيمروه سامي علوي عبد هللا5629231952119058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل446.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلتطبيقيصالح عالء فليح حسن5630231951204005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيبنين عبد الرزاق نور حسون5631231952092009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيزيد محمود محمد عبد5632231951067024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيساجده حميد جاسم عمران5633231952113027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل440.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيامجد زيدان لفته عبد هللا5634231951042003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيعامر موسى عبيد حسن5635231951013015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.7ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقينور الهدى علي فالح حسن5636231952096019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقييقين علي ناجي منخي5637271952071046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيبنين فارس نايف رشيد5638231952183005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيامنه حيدر علي مظلوم5639231952078003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيمرتضى تركي علي عبد المحسن5640231951029026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيمحمد حمزه منكاش حليس5641231951186031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى ناظم صاحب كاظم5642251951007199

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيورود حامد حسن حسين5643231952086065

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيبنين هاني نجم عبيد5644231952124006
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيطيبه كاظم جاسم عباس5645231952183015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيحيدر محمود محمد عبد5646231951029011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل429.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد حسين عبد علي حمادي5647231951251011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيانفال ضياء مهدي كريم5648231952114003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل426.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيعلي قاسم محمد مدب5649231951044022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل424.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيزينب محسن علي عبدهللا5650231952205008

كلية الطب/جامعة النهرين688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد احمد محمد ابراهيم5651251941031314

كلية الطب/جامعة النهرين686.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى علي عبد الحسين محميد5652101942115034

كلية الطب/جامعة النهرين684.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعلي عبد الستار جبار عبد5653121941020096

كلية الطب/جامعة النهرين684.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم محمد عويد ذهب5654101942091094

كلية الطب/جامعة النهرين683.5الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد علي ابراهيم بريسم5655101941002080

كلية الطب/جامعة النهرين683.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب محمد غياض جوبان5656101942114034

كلية الطب/جامعة النهرين682.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشمس محمد محمود محمد5657121942118068

كلية الطب/جامعة النهرين682.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين حسن والي حسن5658221941053021

كلية الطب/جامعة النهرين681.6ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمحمد امجد زبالن رحم5659221941080026

كلية الطب/جامعة النهرين681.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيرفل عبد المنعم ناصر ساجت5660221942203031

كلية الطب/جامعة النهرين681.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح فيصل عبد الحسين علي5661111942088019

كلية الطب/جامعة النهرين681.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين حيدر عبد محمد5662121942082006

كلية الطب/جامعة النهرين680.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر احمد محمد محمد علي5663141942114038

كلية الطب/جامعة النهرين679.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيريام سعد احمد سعد5664181942205033

كلية الطب/جامعة النهرين678.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد كريم عوده5665131941037105

كلية الطب/جامعة النهرين678.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيمنتظر وفي عباس كاظم5666271941151070

كلية الطب/جامعة النهرين678.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائينور الهدى صفاء حقي حسن5667211942093077

كلية الطب/جامعة النهرين678.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيقمر رائد ناجي حسن5668231942114111

كلية الطب/جامعة النهرين678.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي مرتضى شريف نعيم5669221941035155

كلية الطب/جامعة النهرين677.9ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد احمد عدنان نصيف5670111941010041

كلية الطب/جامعة النهرين677.4اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايات فاضل غيدان حسين5671271942060037

كلية الطب/جامعة النهرين677.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل علي عبد الحسين رويح5672221941372030

كلية الطب/جامعة النهرين676.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرانيه قيصر مؤيد حاتم5673121942109031

كلية الطب/جامعة النهرين676.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا علي حسين حيال5674131941020084

كلية الطب/جامعة النهرين676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر غسان عبد اللطيف عباس5675251941031256

كلية الطب/جامعة النهرين676.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيعلياء عادل حاشوش جابر5676101942104019

كلية الطب/جامعة النهرين676.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيزينه عارف جاسم مجيد5677181942236077

كلية الطب/جامعة النهرين676.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر عالء داود سلمان5678131942074032
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كلية الطب/جامعة النهرين676.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي وحيد زبون5679121941026058

كلية الطب/جامعة النهرين676.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر حسين حمزه محمد5680271941005283

كلية الطب/جامعة النهرين676.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير سعدي جاسم محمد5681121941005005

كلية الطب/جامعة النهرين675.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى علي دويج عبد هللا5682121941001084

كلية الطب/جامعة النهرين675.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيبراء رعد خضير اسماعيل5683131942121022

كلية الطب/جامعة النهرين675.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيامين عبد الحسين محمد عباس5684251941035003

كلية الطب/جامعة النهرين675.3ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح علي حسين عباس5685131942087041

كلية الطب/جامعة النهرين675.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينرجس علي زامل عبد 5686121942094266

كلية الطب/جامعة النهرين675.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين فاضل صاحب كاظم5687121941013018

كلية الطب/جامعة النهرين675.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل علي رزاق صباح5688101942106015

كلية الطب/جامعة النهرين675.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفاطمه خميس محمد خميس5689211942139142

كلية الطب/جامعة النهرين675.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد كفاح حسن عبد5690221941084001

كلية الطب/جامعة النهرين675.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر لطيف حسن5691221941036240

كلية الطب/جامعة النهرين675.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيغيث ليث حسن ناصر5692211941009152

كلية الطب/جامعة النهرين675.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمقتدى حسن علوان علي5693141941047178

كلية الطب/جامعة النهرين675.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجابر هيثم عبيد كاظم5694141941018028

كلية الطب/جامعة النهرين675.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار حيدر مطر محسن5695121941026129

كلية الطب/جامعة النهرين675.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه رسول صادق رشيد5696141942134117

كلية الطب/جامعة النهرين674.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيالحسن ناجي جاسم محمد5697131941020023

كلية الطب/جامعة النهرين674.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل جعفر علي حمدان5698151941012052

كلية الطب/جامعة النهرين674.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينرجس تحسين ابراهيم عثمان5699101942078147

كلية الطب/جامعة النهرين674.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه حسين هادي محمد5700141942094105

كلية الطب/جامعة النهرين674.1ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيصادق حيدر خليل ابراهيم5701151941012032

كلية الطب/جامعة النهرين674.0الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائييوسف محمد ابراهيم حمد5702111941045047

كلية الطب/جامعة النهرين674.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريمان رياض علي احمد5703121942106044

كلية الطب/جامعة النهرين674.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيجنات علي منصور عبد العزيز5704101942137018

كلية الطب/جامعة النهرين674.0ثانوية البتراء االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي محمد حمود جاسم5705181941155020

كلية الصيدلة/جامعة النهرين676.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه حسن عبد االمير حسن5706121942107029

كلية الصيدلة/جامعة النهرين676.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد داخل دمان ساهي5707231941255080

كلية الصيدلة/جامعة النهرين675.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيايه باسط علي فرحان5708151942057004

كلية الصيدلة/جامعة النهرين674.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسعاد اياد صاحب جواد5709121942118065

كلية الصيدلة/جامعة النهرين674.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشمس موسى عباس غضيب5710121942118069

كلية الصيدلة/جامعة النهرين673.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه اسحاق خير هللا حمودي5711121942109034

كلية الصيدلة/جامعة النهرين673.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيليث عبد الوهاب عبد جاسم5712101941014051
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين673.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزهراء محمد علي حسن عبدهللا5713181942176081

كلية الصيدلة/جامعة النهرين673.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيريام حامد هادي صياح5714211942102039

كلية الصيدلة/جامعة النهرين673.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه اياد ناصر محمد حسن5715121942107192

كلية الصيدلة/جامعة النهرين672.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب طارق حسين كاظم5716131942094038

كلية الصيدلة/جامعة النهرين672.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي سعد حسين مجيعد5717151941011105

كلية الصيدلة/جامعة النهرين672.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير مرتضى حافظ ابراهيم5718121942090048

كلية الصيدلة/جامعة النهرين672.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيوسام سالم عايز شرقي5719211941055064

كلية الصيدلة/جامعة النهرين672.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيساره احمد علي ناصر5720101942076025

كلية الصيدلة/جامعة النهرين672.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صالح اكبر احمد5721121941026152

كلية الصيدلة/جامعة النهرين672.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهاجر سليم جمعه علي5722131942100129

كلية الصيدلة/جامعة النهرين672.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى لؤي حامد عبد العزيز5723141941019134

كلية الصيدلة/جامعة النهرين672.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب علي سعدون حميد5724111942115011

كلية الصيدلة/جامعة النهرين671.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيروز حسن عبد االمير عزيز5725121942109039

كلية الصيدلة/جامعة النهرين671.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عالء حسين علي5726141942100142

كلية الصيدلة/جامعة النهرين671.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد موفق محمد رشيد5727101941048034

كلية الصيدلة/جامعة النهرين671.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيحفصه عبد الستار رشيد جاسم5728101942120034

كلية الصيدلة/جامعة النهرين671.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حيدر مزهر فرج5729141942134028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين596.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشمس حميد نوار مهبول5730111952073032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين593.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي شمخي رسن عبد5731151951002052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرسول غسان سلمان حساني5732111951006062

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك مهدي دحام جاسم5733141952132005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيهبه مصطفى نزار محمود5734121952093024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا عدنان قاسم هاشم5735101951030004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين526.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيغسق لؤي صبري جعفر5736101952117026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين525.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيطيبه علي طه سكران5737111952088006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين521.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيامنه عادل دوحي ياسين5738101952103002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين521.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب صباح حسن كاظم5739131952072007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين520.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد قيس عبد االمير عبد الكريم5740111951017037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين515.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيامنيه ادهم اكرم طعمه5741101952119004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين515.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مصطفى عسر علي عسر5742141951022069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين514.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامير صادق جعفر فزع5743111951004024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين511.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيسارة مهند عبد العظيم ناصر5744101952091018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين510.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد فالح حسن عبد 5745101951014012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين506.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسمى علي عادل حشمت5746141952106013

337 من 169صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين505.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي اكرم كاظم عبد الكريم5747111951041012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين504.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيفهد حامد عبد هللا عباس5748231951008052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين500.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي كامل هاشم زبون5749161951075062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين498.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي كريم محمد عوين5750141951178016

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين523.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيليث رائد شاكر خضير5751111951005054

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين504.2ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقيابا الحسن محمد حسن سلوم5752141951046001

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين490.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيغاده خالد رسمي ثابت5753101952102025

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين488.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عماد عبد الوهاب حسين5754101951018025

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين488.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عماد محمد خالد5755141951001007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين564.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب احمد محمد رزوقي5756141952077019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين489.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن علي محسن علي5757101951026062

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين629.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف مهند عبيد كاطع5758111941005110

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين554.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صادق عالء موسى عبود5759161951022078

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين668.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديمة عالء عبد االمير حسين5760141942150003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا موفق ابراهيم عبد الرزاق5761101942119059

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيبناز عدنان علي حمادي5762101942102013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبدور سالم عطيه بدن5763141942140018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيهارون عبد الستار ابراهيم صالح5764191941114113

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد عدنان جاسم محمد5765121941025006

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيامير فالح عاصي عباس5766101941043019

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعبد المهيمن عمار عبد هللا جويعد5767111941045016

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائييسر عمار لطيف حسين5768181942232071

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.6ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيكرار علي عبد الخالق علي5769111941010037

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى فالح حسن محمود5770131941031076

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين642.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا امير خضر حسن5771111951045004

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين638.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيآمنه ثامر صباح موجد5772101942100003

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين593.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيامنه قيس موح عمران5773101952118006

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سمور اهليل اطريفي5774131942105021

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائياسيل وليد خالد طه5775101942101011

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب رياض محسن شرقي5776131942121073

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد ابراهيم هاشم محمد5777111942110072

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيميسم محمد فليح حسن5778211942097141

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجوان كريم جبر حواس5779141942095014

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح احمد عبد الواحد هادي5780141942091021
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قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين649.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنى نعيم سعيد كاظم5781141942111220

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين617.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين عالء محمد باقر5782271941005065

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد بهجت عارف علي5783101941048024

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين636.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائياالء صالح عبد الهادي نوري5784261942120013

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين630.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صادق ماهر صباح محمد حسن5785121941030182

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين574.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيلينا فتاح عبد الحمزه كاطع5786111952114028

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين567.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمحمد جاسم عباس فهد5787271951003056

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين552.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب علي يحيى عبد5788141952125017

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب سعد عبد الحميد سعيد5789101942117049

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه كريم قاسم محمد5790131942099037

كلية العلوم/جامعة النهرين582.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه مقداد صالح عاكف5791101942098027

كلية العلوم/جامعة النهرين580.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعلياء نبيل موسى حسن5792141942142026

كلية العلوم/جامعة النهرين573.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيدعاء صدام ثابت نعمان5793101942090042

كلية العلوم/جامعة النهرين570.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا باسم عبود سابط5794111941049072

كلية العلوم/جامعة النهرين565.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيثناء محمد عوده جاسم5795111942106019

كلية العلوم/جامعة النهرين565.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك علي حمدان لهو5796121942112043

كلية العلوم/جامعة النهرين564.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيأمنيه باسم عبد الرزاق ابراهيم5797101942090005

كلية العلوم/جامعة النهرين563.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه سامي خلف حمد5798111942074054

كلية العلوم/جامعة النهرين563.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى زياد هاشم احمد5799101941026313

كلية العلوم/جامعة النهرين556.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب احمد عبد علي5800101942137029

كلية العلوم/جامعة النهرين549.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار مشتاق طالب سالم5801111942102058

كلية العلوم/جامعة النهرين474.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيدنيا فائز كمال عباس5802121952093005

كلية العلوم/جامعة النهرين474.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيعلي عامر عدنان رضا5803181951085033

كلية العلوم/جامعة النهرين472.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد حيدر عبد الزهره علي5804141951005002

كلية العلوم/جامعة النهرين451.0الخارجيونالكرخ الثانيةتطبيقيعبدالرحمن حميد تركان شهاب5805111951400018

كلية العلوم/جامعة النهرين436.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين عبد الرضا عبد علي5806161951075052

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين452.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن علي حسين خليل5807141951048008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين441.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيُعال عبد المحسن علي مهيدي5808101952094022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين655.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى حميد مجيد عزيز5809111942105099

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين654.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ سمير عبد الساده فرحان5810131942070228

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين627.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأمنه نبيل محمود علوان5811111942072003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين480.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد قاسم موسى جاسم5812141951013083

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين480.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحازم حسين رسن زمان5813141951173002

كلية الحقوق/جامعة النهرين581.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبياية اياد احمد ناصر5814101922120008
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كلية الحقوق/جامعة النهرين567.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حسين نعمه خميس5815121921003055

كلية الحقوق/جامعة النهرين564.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل خالد رسول عبد الوهاب5816121922118017

كلية الحقوق/جامعة النهرين563.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس فارس احمد توفيق5817111922064039

كلية الحقوق/جامعة النهرين552.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه عالء حسين محمد5818121922118020

كلية الحقوق/جامعة النهرين549.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ عادل حسين محمود5819111922094072

كلية الحقوق/جامعة النهرين547.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين شاكر محمود عداي5820141921048026

كلية الحقوق/جامعة النهرين547.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيشمس حيدر قاسم محمد5821101922103016

كلية الحقوق/جامعة النهرين545.0الخارجياتالرصافة االولىادبيفاطمه علي حسين حسن5822131922401052

كلية الحقوق/جامعة النهرين541.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيمؤمن مثنى خالد مجيد5823101921021040

كلية الحقوق/جامعة النهرين541.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد حسن عباس حسن5824121921009103

كلية الحقوق/جامعة النهرين539.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى نزار زهير حسين5825121922087032

كلية الحقوق/جامعة النهرين537.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد رعد حسين عبد االمير5826141921018004

كلية الحقوق/جامعة النهرين534.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حسين حاتم ميران5827121921048102

كلية الحقوق/جامعة النهرين532.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسنين ماجد كاظم علوي5828141921026028

كلية الحقوق/جامعة النهرين532.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيفرح خالد ساطع خالد5829101922079022

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين477.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيابتهال علي حاجم سبع5830131922070004

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين476.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف آمير نوري حمزه5831111921002075

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين472.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيمها سلمان محمود سلمان5832131922075036

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين445.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء مهند علي عبد5833111922067008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين444.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيضرغام مثنى عبد الكريم عيسى5834211921077056

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين444.0الخارجياتالرصافة االولىادبياالء نبيل محمد سعد5835131922401007

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين444.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيبالل ناظم مرعي حسن5836101921205022

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين443.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى ناطق عبد غفوري5837131922119038

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين441.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي كاظم شبيب هادي5838111921009064

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين441.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك رعد محمد امين5839111922061050

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين439.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى ماجد كيطان محمد5840121921048122

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين438.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيسبأ عبد الكريم حسين كاظم5841111922073044

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين438.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين صادق صالح مزبان5842111922077011

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين437.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه علي عبد الرحمن حسين5843111922137008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين437.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك حسين كاظم سليم5844111922108018

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين436.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيعلي حسين علي حسين5845101921025015

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين435.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا سعيد عبد عزيز5846141921036041

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين549.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيميس حسام الدين عالء عبد االمير5847111922105069

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين546.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيسيف محمد جاسم محي5848151921011025
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين539.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيافنان حميد عبد المجيد عبد الحميد5849111922074002

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين538.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيحرير منذر محمد حسن5850101922116003

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين537.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىادبيرانيا طه حسين علي5851101922104003

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين533.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي خالد خزعل عبد الكريم5852151921009124

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين531.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيشمس عبد االمير نعمه مطر5853131922086056

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين519.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيربى حسين خضير حسن5854101922098010

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين512.0الخارجياتالكرخ االولىادبيانسام عدنان كريم رجب5855101922401005

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين552.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره محمود سلمان نعمه5856131942131072

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين544.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعمار عصام عمران امين5857151941011120

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين519.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي فراس صالح عبد5858141941170055

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين474.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد اسعد عبد الجبار محمد5859101951016019

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين473.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد باسم محمد توفيق5860101951026044

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين465.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم خليل اسماعيل ابراهيم5861111952064018

كلية الطب/جامعة ديالى685.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيسجاد حازم علوان حبيب5862211941013051

كلية الطب/جامعة ديالى684.5ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائياسراء علي هادي حسين5863211942148005

كلية الطب/جامعة ديالى684.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيحيدر قاسم عبداالمير عبدالحسين5864211941025008

كلية الطب/جامعة ديالى684.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيالطيب فهد رشيد حسن5865211941004019

كلية الطب/جامعة ديالى684.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيقبس باسم حميد محمد5866211942105046

كلية الطب/جامعة ديالى683.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيحسين علي محمد عباس5867211941029007

كلية الطب/جامعة ديالى683.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيمريم عادل عبود حميد5868211942143101

كلية الطب/جامعة ديالى683.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمرتضى علي عبد ذياب5869211941014119

كلية الطب/جامعة ديالى683.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيضحى محمد عبد الرحمن محمود5870211942121091

كلية الطب/جامعة ديالى683.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيساره مازن خليل ابراهيم5871211942140114

كلية الطب/جامعة ديالى682.2ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسجى مؤيد محمود حسين5872211942143064

كلية الطب/جامعة ديالى682.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيزهراء حسن فاضل سعود5873211942145060

كلية الطب/جامعة ديالى682.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء محمد مرتضى جعفر5874211942139090

كلية الطب/جامعة ديالى681.6ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيلبنى قاسم محمد حسن5875211942143095

كلية الطب/جامعة ديالى681.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمحمد فرات جبار سعدهللا5876211941004127

كلية الطب/جامعة ديالى680.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمصطفى جاسم كامل ظاهر5877211941014122

كلية الطب/جامعة ديالى680.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيستار قاسم حسين كريم5878211941002065

كلية الطب/جامعة ديالى679.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيمالك حسن رشيد جاسم5879211942178196

كلية الطب/جامعة ديالى678.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيعبد هللا رياض حسن حدري5880211941223015

كلية الطب/جامعة ديالى677.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيهاشم حازم جارهللا عباس5881211941087077

كلية الطب/جامعة ديالى677.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيآمنه حسين علي كريم5882211942185001
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كلية الطب/جامعة ديالى677.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائيمحمدباقر علي حسين عباس5883211941067021

كلية الطب/جامعة ديالى676.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيمريم رعد خنفر كاظم5884211942139154

كلية الطب/جامعة ديالى676.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزينب قاسم عالي علي5885211942090093

كلية الطب/جامعة ديالى676.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيحور كاظم عبيد عباس5886211942145035

كلية الطب/جامعة ديالى676.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيهدير ياسين حسب هللا كاظم5887211942097160

كلية الطب/جامعة ديالى676.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيابراهيم عبد العزيز احمد هندي5888321941010004

كلية الطب/جامعة ديالى675.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائينور محمود حسين محمود5889211942292045

كلية الطب/جامعة ديالى675.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيلبنى راسم خليل ابراهيم5890211942093062

كلية الطب/جامعة ديالى675.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيطيبه مظفر عباس حرب5891211942226020

كلية الطب/جامعة ديالى675.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعلي خليل هاشم احمد5892211941052066

كلية الطب/جامعة ديالى675.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى حمزة حسين طه5893211941020072

كلية الطب/جامعة ديالى675.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيهاله مجيد حميد سرهيد5894211942119046

كلية الطب/جامعة ديالى675.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيرنا فالح كامل نجرس5895211942091070

كلية الطب/جامعة ديالى674.4ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور رافد صبحي حميد5896211942143119

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى512.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيابراهيم صدام ابراهيم بريس5897211951031002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى522.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقياحمد قاسم محمد عنتاكي5898211951007004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى490.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيجمال عبد الحميد عبد الكريم علي5899131951004008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى490.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيمخلد شكر عبد حسين5900211951009050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى488.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيابراهيم كمال خلف فارس5901211951012002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى482.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيمصطفى نافع صالح محمد5902211951011047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى479.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىتطبيقيعبدهللا عامر حسين مسلم5903211951037019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى473.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىتطبيقينور عدنان سلمان خلف5904211952290019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى469.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيهيام تحسين رزوقي حسين5905211952094035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيعبدالعال صفاء حسين عبد5906211951038017

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى473.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيضحى عبد الرزاق نعمان مهدي5907211952138013

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى469.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيسجاد حسن علي خالد5908211951014032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمحمد احمد علوان عبد5909211941014107

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعواد صالح عواد طالب5910171941008246

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى579.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين ديوان عبد الحسن عواد5911271941005054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى558.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمحمد بهاء صادق عبود5912211941002114

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى480.0اعدادية النبوة للبناتديالىتطبيقيايفان منذر غني عبد الصاحب5913211952145002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى594.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى صالح سالم عبد السادة5914141941047171

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى553.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيصفا نعمان جوهر جاسم5915211942094074

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى543.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيرقيه محمد طه قاسم5916211942126020
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كلية العلوم/جامعة ديالى570.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائياسالم باسم مجمان طريو5917131941003009

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيقطوف مصطفى محمد حسن5918211942143090

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائياراس صابر سعدون محمدعلي5919211941065013

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمسعود هوشيار قادر عبد الكريم5920201941303183

كلية العلوم/جامعة ديالى533.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيابراهيم اركان علي خليل5921211941017001

كلية العلوم/جامعة ديالى531.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيساره فاضل اسد حيدر5922211942156043

كلية العلوم/جامعة ديالى530.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيبراءه ستار علي مجبل5923101942091014

كلية العلوم/جامعة ديالى528.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيدنيا عبود رحيم سلوم5924211942094032

كلية العلوم/جامعة ديالى515.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعلي احمد اسماعيل احمد5925211941017025

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد كاظم جدوع5926211941081025

كلية العلوم/جامعة ديالى506.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيهبه عماد مزهر يوسف5927211952109023

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيانور عدنان جهاد محمد5928211951038003

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيتقى حافظ حمد عواد5929211852140019

كلية العلوم/جامعة ديالى447.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقيمحمد خلف كامل حميد5930211851228011

كلية العلوم/جامعة ديالى441.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيديار عدي عبد المنعم ابراهيم5931211952140016

كلية العلوم/جامعة ديالى437.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقيوسام زاهد عدنان حمدي5932211951087030

كلية العلوم/جامعة ديالى435.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىتطبيقيمحمد خليل عزاوي مجيد5933211951037026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى523.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبينبأ طالب سعدون خلف5934211922102036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى513.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبينائل مهدي صالح احمد5935211921004085

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى511.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيحسن بشار داود سلمان5936211921010015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى510.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعلي وهاب حمد خلف5937211921038089

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى509.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيمصطفى طلعت صائب ابراهيم5938211921017037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى508.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيفرح علي حسين ابراهيم5939211922110081

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى508.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعبد الغفور رعد سلمان حمادي5940211921065049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى508.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيعبد االمير تميم علي محمود5941211921234012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى506.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيايمن عبد باشي علي5942211921012011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى503.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيعمر رائد حميد احمد5943211921010051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى501.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيمصطفى رياض جمعة مذري5944211921065088

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى499.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيياسمين ساجد عبد هللا محسن5945211922146071

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى499.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيحمزة علي عبد الحسين مطلك5946211921228011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى497.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبياثير رشيد كيطان فرحان5947211921081002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيياسين كريم مهدي محمود5948211921065100

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيساره صدام احمد موسى5949211922118011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى495.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيسهى خليل احمد خليل5950211922110058
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى494.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيسيف عبد الكريم احمد جاسم5951211921081015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى494.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيمجتبى كاظم رحمن كاظم5952211921018029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيديانا حسين محمد علي5953211922181015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى488.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيطيبه وليد حسون مشكور5954211922110070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى487.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيعلي اكبر كريم حسين5955211921089031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيمريم جمعه سبع خفيف5956211942165066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى480.0الخارجيونديالىتطبيقيمحمد ماجد حميد نجم5957211951400013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيمحمد برهان اكرم وهاب5958211821074071

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى469.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيحسن موسى محمود عبد هللا5959211921005017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى461.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيخطاب غسان علي حسن5960211921005022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى444.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبينبأ محمود كريم خماس5961211922181033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى431.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيتبارك عبد الحسن عبد الرزاق هوبي5962211922117005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى428.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيحسن علي عبود خليل5963211921079010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى426.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيغفران احمد مزهر حسن5964211922154024

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى424.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيزهراء عمار محمد علي5965211922098022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى421.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيمرتضى علي مشعاب سلمان5966211921065086

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى424.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيحوراء سعد احمد ساهي5967211952098019

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى487.5ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالزهراء مزهر لفته ابو الهور5968141942117007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى484.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائينور ماهر عبدالعزيز رؤوف5969131942104061

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى483.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيمحمدضياء عدنان حكمان عبد5970211941087064

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى463.0الخارجياتديالىاحيائيضحى وليد حسين حسن5971211942401040

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى456.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عبد الرحيم5972141942194080

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى456.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيزهراء طه ياسين كاظم5973141942071027

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى456.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيحوراء جواد كاظم رشيد5974211942291026

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى455.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيوعد صالح حميد محمود5975211941013139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى484.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيديار مؤيد نوروز درويش5976211922102005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى479.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمحمود كامل محمد محمود5977211921038120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى473.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيشيماء حسين علي عبد الحميد5978211922232005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيعبد هللا رزاق جبار خميس5979211921214021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيرائد محسن علوان نجم5980211921008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيزينب عبد الستار شهاب احمد5981211922094021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى453.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيمحمد رغيد خالد محمد علي5982211921005045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى447.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيزهراء حسن احمد علوان5983211922147021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى426.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيأنس مشتاق مبارك ميرزا5984141941022012
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيمروة حسام صالح عباس5985211922093027

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبياسراء عباس محمد دويج5986211922166001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى423.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمثنى طالب حميد محمد5987211921014064

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى450.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيسجى عدنان حسين مهدي5988211942292031

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى450.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيمهند عماد هادي علي5989211941079051

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى444.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيسيف ناصر حسين ياسر5990241941074014

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى434.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا حسين5991201941030087

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى429.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيرؤى فائق محمد عطيه5992211942134028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى429.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعبدهللا احمد جواد كاظم5993211941039023

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى439.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىتطبيقياستبرق نجم عبد وهيب5994211952292001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيهاجر جمال طه خضير5995211942137144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى506.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيغيث رحيم مطشر جاري5996211941007059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى495.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور هادي خليل ابراهيم5997151842050088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى493.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيامنيه ثائر يحيى جاسم5998211942143010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى488.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعمر مثنى رحيم عارف5999211941010076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى487.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيميس جاسم عبد هللا محمد6000211942107057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى486.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيمريم محمد علوان حسين6001211942099087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى484.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيايه محمد جاسم محمد6002211942136024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى482.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيطيبه كاظم سلمان عاشور6003211942136069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى469.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائينور خضير عباس مهدي6004211942248030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيهاشم كريم احمد محمد6005211951007071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى443.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيحارث رعد ابراهيم كاظم6006211951007019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى441.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقياحمد عدنان جواد فرحان6007211951087003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى440.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىتطبيقيلبنى علي حسين علي6008211852121027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى440.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقيلينا علي حسين علي6009211952099010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى435.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيعمر غسان نايف ياسين6010211851012023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى434.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيحسين محمد علي سلمان6011211951005013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى434.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيمحمود ستار حسين كاظم6012211951007061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى432.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىتطبيقيمحمد حامد حسن احمد6013211951282024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى427.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيمصطفى ابراهيم هادي محمود6014211951013035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى424.0ثانوية ذو الفقار المختلطةبابلتطبيقييوسف كاظم هاشم خليف6015231951210009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى423.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيعلي عبد االله حسن حسين6016291851002082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى421.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيعباس حميد عباس يونس6017221951021044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزهراء صالح مهدي هادي6018211922145032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيهبة احمد كمر علي6019211922103044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيابراهيم جمهور محمد عواد6020211921074001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيانوار ستار علوان حسين6021211922118001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى هاني خلف سبع6022141921003164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيساره حاتم حردان مظلوم6023211922100031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0ثانوية رانية المختلطةديالىادبيقيس كريم حسن مطرب6024211921350004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيهدى فؤاد مصطفى لطيف6025211922103046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيرسل ابراهيم كاظم محمد6026211922133013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيتبارك نهاد عباس كريم6027211922118004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيزينب محمد علي كاطع6028211922153027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيزهراء قيس كاظم شهباز6029211922090020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزينب حيدر عبد الحسين مجيد6030211922110039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى479.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيزينب ليث مهدي حسين6031211922129013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيسارة عباس محمود شهاب6032211922145045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى477.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيهاجر صالح شاكر محمود6033211922110101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى475.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيعبد الرحمن عبد المعين احمد عدوان6034211921227011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى473.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيرضا عدي رضا خلف6035211921018019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى472.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبيعلي نديم خليل محمد6036211921039015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى472.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيعلي حامد عواد احمد6037211921008028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبينرجس محسن علي نكه6038211922166025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبياسراء كاظم جواد احمد6039211922171002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيغفران صالح حسن عباس6040211922179061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىادبيرفل غيث مهدي حسن6041211922294045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى453.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيعقيل مسلم نافع اسماعيل6042211921220006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيعلي خليل ابراهيم جواد6043211921083026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبينبأ نزار حسين جواد6044211922102037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبينوره بريسم كيطان بريسم6045211922177020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيعمر عماد ابراهيم اسماعيل6046211921081027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0ثانوية القلعه للبنينديالىادبيعبد الرحمن هيثم احمد عبود6047211921040013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيعلي حسن هادي محمد6048211921206014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى443.0ثانوية الفتاة للبناتديالىادبيزينب رياض حسين عبد6049211922175007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى443.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبينور مشتاق ابراهيم ناصر6050211922220016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيسيف أحمد عنكوش جواد6051211921042020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيفاطمه جليل فاضل مجيد6052211922109028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيندى فراس عبد الرزاق وهاب6053211922110096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيعائشه عمر عباس علي6054211922141029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيفاطمة سعد حسن علي6055211942165061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيسحر جعفر نواف عبد6056211942131021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيرفاه موفق حسون محمود6057211942125016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيأيناس حاتم عبد فرهود6058211942145005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد جاسم محمد داود6059211941005139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائياكرم فالح حسن جاسم6060211941054017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيكرار حسين محمد اسماعيل6061211951013032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيأسيل علي عباس شهاب6062211922140003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيايناس نهاد قحطان محمود6063211922110016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول هيثم عبد هللا حميد6064141922116003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبياميره عبد الجبار عباس مهدي6065211922160004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيعلياء باسم صالح مهدي6066211922154023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0الخارجيونديالىادبيهاشم اياد عناد عبدهللا6067211921400031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيموده علي عبد هللا احمد6068211922107038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيعلياء محمد عبد حسين6069211922118017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيحنين مثنى سمير ناجي6070211922106010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى434.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيزهراء ماجد مهدي حسين6071211922129009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى434.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيزينب كاظم قاسم كاظم6072211922125023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0ثانوية الغيث المختلطةديالىادبيديانا حسين خليل ردام6073211922247003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيأيه صدام مهدي فرهود6074211922100003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيمريم شامل حمرين خشف6075211922107036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيايات ضمد نجم عبد6076211922181005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيمسرة فريد فاروق حسين6077211922155070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيفردوس حسن هادي عطية6078211922228019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبياحمد محمد عباس حميد6079211921067004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمصطفى عدنان سلمان زيدان6080211921038135

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيسارة عمار ياسين خضير6081211922116014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيسيف علي دحام لطيف6082211921233006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0اعدادية فدك للبناتديالىادبينورهان محمد سعد حسوبي6083211922156034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبياالء كاظم جميل منشد6084211922094005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيحنين ياسر ناظم عبود6085211922132007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبياقبال اسماعيل خليل مبارك6086211922140011
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيسجى جمال داود سلمان6087211922110052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيانوار علي عطوان جهاد6088211922179013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيعلي احمد علي سابط6089211921012045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيطيبة  عدنان صالح مهدي6090211922118016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيمحمد جرجيس عبد الجبار عبد الكريم6091211921044022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيزينب فرج فاضل عباس6092211922103016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيطيبه مهنه عبيد خلف6093211922140063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيهدى يونس عناد صادق6094211922097087

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيحسين إبراهيم شيخان كحيط6095211921013016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيايه طارق كريم احمد6096211922134011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيزهراء عبد القادر محمد درويش6097211922064007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيتبارك ثامر موسى نعمت6098211922136008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيزهراء ياسين طه ياسين6099211922134027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيرواء حسين كاظم خلف6100211922098019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىادبيرغده موسى مجيد رشيد6101211922291021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيمحمد عارف عبد السالم ابراهيم6102211921272139

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0ثانوية التفوق المسائية للبنينديالىادبييوسف سعدي صالح عباس6103211921271032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيسرور زياد خليفة كاظم6104211922118013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيسجى نسيم علي غضبان6105211922094023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعبد الرحمن محمد عبد وهيب6106211841014041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيفاطمة جاسم نزال عباس6107211942122032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0ثانوية النبي دانيال المختلطةديالىاحيائيديانا يونس عبعوب عبد العزيز6108211942235002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى434.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيبراء حسن عبد هللا كاظم6109211942131009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيحنين مظفر عبد الوهاب عبد الرزاق6110211942153019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيمريم سالم سلطان عبد هللا6111211942131031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائياماني كاظم جبار عبد6112211942116002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيزينب عباس حسين أحمد6113211942151048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى هاشم فهد عزيز6114131942091101

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيسعد علي ياسين حمد6115211941244025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيرضوان حازم خليل ابراهيم6116211941034032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيزبيده علي غني محمد6117211942185016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائياسراء محمد نوري ابراهيم6118211942134003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائينبأ عماد يعقوب يوسف6119211942090168

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىتطبيقيصالح مهدي حسن حسين6120211951274030
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى434.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيرنين رزوقي وهاب محمود6121211952098028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىتطبيقيعماد تحسين علي خلف6122211951264005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0ثانوية الحمائم للبناتديالىتطبيقيزينب هاشم كريدي جاسم6123211952122002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيزينب احمد نصيف جاسم6124211952094020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىتطبيقيكفايه خالص حسين علي6125211952294033

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى430.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيسميه ياسر رشيد حميد6126211922105017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى429.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيمحمد صادق سعد حسين6127211821037025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى428.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيبلسم عامر رشيد احمد6128211922228006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى428.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيربى محمد كامل اسعد6129211922114006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى425.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيماريا صالح عبد هللا فرحان6130211922226036

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى425.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيضحى عامر نصيف جاسم6131211922177015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى423.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيانوار سليم عبد الجبار سلمان6132211922105002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى423.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبياستبرق باسم جواد كاظم6133211922112001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى422.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيزهراء طارق عبد هللا طه6134211922094018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى422.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيايه عباس علي حسين6135211922227002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى422.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيشفاء حسين رباح دايح6136211922226030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى422.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيطيبه يعرب قحطان خليل6137211922140064

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى420.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيايه عمار محسن مهى6138211922105006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى425.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيطيبه طاهر فرمان سلمان6139211942110062

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى422.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيفاطمه اياد ناصر محمد6140211942140165

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقياجوان نصير سعيد علوان6141211952103001

كلية الطب/جامعة كربالء685.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيزينب محمد ناجي كاظم6142271942144024

كلية الطب/جامعة كربالء685.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينور الهدى عمار غني هادي6143271942063183

كلية الطب/جامعة كربالء684.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي وسام محمد كاظم6144271941005178

كلية الطب/جامعة كربالء684.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيأحمد قيصر عبد السجاد محمد حسين6145271941014015

كلية الطب/جامعة كربالء683.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيايمان محمد محسن غياض6146221942135028

كلية الطب/جامعة كربالء682.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيأيه رياض محي عبود6147271942060013

كلية الطب/جامعة كربالء682.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيقاسم حسن كيطان منسي6148271941011094

كلية الطب/جامعة كربالء682.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيمنار باقر مرتضى محمد6149271942063170

كلية الطب/جامعة كربالء681.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيطف شهيد عبود عوده6150221942185084

كلية الطب/جامعة كربالء679.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمصطفى خالد زامل غضيب6151271941005272

كلية الطب/جامعة كربالء679.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيرحيق عامر عطا تركي6152271942065026

كلية الطب/جامعة كربالء679.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيفاطمه راضي كاظم علوان6153271942052109

كلية الطب/جامعة كربالء678.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه محمد خضير محمد6154271942060130
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كلية الطب/جامعة كربالء677.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيرامي بشير عقيل مسلم6155271941002073

كلية الطب/جامعة كربالء677.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب احمد علي ياسر6156271942059064

كلية الطب/جامعة كربالء676.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايه محمد عريان منيخر6157271942060047

كلية الطب/جامعة كربالء676.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايات نعيم اكريم ماجان6158271942056041

كلية الطب/جامعة كربالء676.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه احمد هاشم حسن6159271942060263

كلية الطب/جامعة كربالء675.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمجتبى يونس جابر حسين6160271941005198

كلية الطب/جامعة كربالء675.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيأنسام عيسى عبد الرسول جاسم6161271942065001

كلية الطب/جامعة كربالء675.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيعمار فاضل عباس هادي6162271941019069

كلية الطب/جامعة كربالء674.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائينور نبراس عادل مراد6163271942077058

كلية الطب/جامعة كربالء674.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيايات علي كريم ياسر6164271942069010

كلية الطب/جامعة كربالء674.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائياحمد ثامر كامل خضير6165271941034010

كلية الطب/جامعة كربالء673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيدنيا ناصر كاظم حسن6166271942056114

كلية الطب/جامعة كربالء673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيحوراء حسين جليل محمد6167271942056104

كلية الطب/جامعة كربالء673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمروه آدريس عبد هللا فيصل6168271942056317

كلية الطب/جامعة كربالء673.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسين شنان خادم6169271941005146

كلية الطب/جامعة كربالء673.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسن مهدي عبد الهادي صالح6170271941001071

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفرقان ناجي عظيم جعفر6171271942057167

كلية الطب/جامعة كربالء672.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيجعفر حسنين عبد الحسين عبد علي6172241941031011

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائياحمد عماد احمد نصر هللا6173271941002014

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين نعيم طاهر هاشم6174221941002090

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد باسم كريم صخي6175221941019126

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الزهره صالح هادي6176241941028097

كلية الطب/جامعة كربالء672.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيسجاد علي كريم كهار6177231941071037

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيمحمد ابراهيم حسين علي6178211941011074

كلية الطب/جامعة كربالء672.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيايات حسين ساجت عطيه6179271942080006

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزينب فاضل فليح حسن6180211942138087

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمهدي حسين مهدي هاشم6181211941003178

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه طالب كاظم محمد6182151942048100

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيرضا علي جبار صالح6183271941001116

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهيام كريم شمخي جبر6184271942058306

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينبأ عباس حمود مطرود6185271942058270

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن عبد الزهره كريم هاشم6186271941005042

كلية الطب/جامعة كربالء671.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيرامي ماهر ناظر عبدهللا6187211941020028

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد صاحب عبد علي محمد6188271941001276
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كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيمينا عادل جاسم عبد6189181942205082

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحيدر حمزه سعدون سلمان6190231941008071

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيصالح مهدي فهد عبد الحميد6191131941030063

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي سعيد حميد لفته6192271941005157

كلية الطب/جامعة كربالء670.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحسنين حامد كاظم حمد6193131941020033

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء احمد صادق سويد6194231942109079

كلية الطب/جامعة كربالء670.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائينور حسن كريم معن6195281942054055

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء مهند كاظم عبد الواحد6196271942055122

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيعلي جمعة حسن جاسم6197211941008057

كلية الطب/جامعة كربالء670.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزينب سعد عواد جبار6198221942183046

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمجتبى عمار ياسر حسن6199221941019124

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيتماضر عبد السالم خضير راضي6200231942125031

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صالح حمزه عبد6201121941030183

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيصدر الحسين سالم هاشم عبد الحسين6202231941009055

كلية الطب/جامعة كربالء670.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمشتاق جواد كاظم بدر6203291941007336

كلية الطب/جامعة كربالء670.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينه كريم مطلك عزال6204261942120138

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهديل علي عباس طينة6205271942058304

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيزياد طارق كاظم هاشم6206231941031059

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيزهراء عادل سعد عبد عون6207271942144014

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفرقان لؤي عزيز صالح6208271942056307

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674.6ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمصطفى حسن عبد الزهره حسن6209271941029042

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي حسين جاسم كاظم6210271941001189

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيتبارك كريم كاظم حسن6211271942076010

كلية طب االسنان/جامعة كربالء673.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيآيات حسن كزار جدوع6212271942057001

كلية طب االسنان/جامعة كربالء673.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيامنيه هاشم جواد رويح6213271942057018

كلية طب االسنان/جامعة كربالء671.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرضيه بشار حميد خضير6214211942145048

كلية طب االسنان/جامعة كربالء670.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد عبيد طعيمه عبد6215271941005235

كلية طب االسنان/جامعة كربالء670.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيخلد اياد عباس طارش6216221942128026

كلية طب االسنان/جامعة كربالء670.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيلمى رشيد رحيم حسون6217271942056313

كلية طب االسنان/جامعة كربالء669.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيعبد الرحمن محمد عزيز حسين6218271941030021

كلية طب االسنان/جامعة كربالء669.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيامل حمزه عبد الحسين حران6219271942055015

كلية طب االسنان/جامعة كربالء669.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمرام نجاح عبد راهي6220271942060295

كلية طب االسنان/جامعة كربالء669.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمريم احمد عباس عبد الرضا6221271942055228

كلية طب االسنان/جامعة كربالء668.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيفاطمه حسين علوان عباس6222271942077037
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء668.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين اياد حمود جاسم6223271941005052

كلية طب االسنان/جامعة كربالء668.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيبتول خالد عبيس شهيد6224271942087018

كلية طب االسنان/جامعة كربالء668.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الحميد سعيد حسن6225271941001207

كلية طب االسنان/جامعة كربالء668.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيفاطمه عقيل ابراهيم حسن6226211942125045

كلية طب االسنان/جامعة كربالء668.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمنتظر عباس سلمان عبد6227211941014133

كلية طب االسنان/جامعة كربالء668.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم باسم حميد عبد المحسن6228271942056320

كلية طب االسنان/جامعة كربالء668.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيطيبه حسن عبد علي صاحب6229271942063130

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد باسم علي صحن6230141941007002

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيهبه علي صافي حسين6231271942088234

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحنين حيدر عبد المنعم محمد حسن6232271942060093

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيجلنار حسن عبد الرزاق علي6233271942060088

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيعباس علي عباس شهاب6234271941032026

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب جاسب ناظم جاسم6235271942056185

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقية حيدر ستار هاشم6236141942142013

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائياحمد انصيف محمد جاسم6237261941159001

كلية طب االسنان/جامعة كربالء667.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيغدير مراد جبر شالش6238221942414135

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيفاطمه مهند وحيد خضير6239271942095084

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين عبد الحمزه جبر كسار6240271942060062

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيأديان حسين مطر عبادي6241271942063006

كلية الصيدلة/جامعة كربالء675.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيصبيحه شهاب احمد عالوي6242271942088153

كلية الصيدلة/جامعة كربالء674.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينوره احمد محمد حسن6243271942063195

كلية الصيدلة/جامعة كربالء674.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزينب الحوراء حيدر عباس منديل6244271942088116

كلية الصيدلة/جامعة كربالء674.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائييسر نزار جواد هادي6245271942060351

كلية الصيدلة/جامعة كربالء673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه نصيف قاسم محمد6246271942056303

كلية الصيدلة/جامعة كربالء673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيكوثر كاظم عبد عوده6247271942056311

كلية الصيدلة/جامعة كربالء673.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي سالم داود كصاد6248271941001202

كلية الصيدلة/جامعة كربالء673.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياسراء جليل حنظل واوي6249271942060021

كلية الصيدلة/جامعة كربالء673.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيحيدر كاظم فليح حسن6250231941071031

كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيسكينه نعمه عباده ابراهيم6251271942077028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيحسين فاضل عباس صبار6252271941035028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيعلي وسام عباس عبيد6253231941204024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمنار ياسر جوده ياسر6254271942068171

كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيرقيه حسن هادي عليوي6255231942115054

كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن فاخر عبد هللا6256271942069046
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد مهدي علي6257271942062099

كلية الصيدلة/جامعة كربالء672.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيهدى عماد كاظم جبر6258271942060350

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيبسمة مثنى عبد الصاحب عبود6259271942059021

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب حسين حمزه عبود6260271942056187

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسكينه عباس عبد هللا علي6261271942060225

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيشهد جواد عبد الكاظم صالح6262271942060233

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيرسل حسين عبد الخضر ابراهيم6263271942081029

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيايالف فاضل عباس حسين6264211942167005

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيغفران فاضل هادي محمد6265271942066025

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائينبأ احمد سعيد حسون6266251942055094

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى علي جاسم نعمه6267251942062868

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيرقيه حسين خلف مطر6268231942115055

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيزينب حيدر طالب كاظم6269231942149017

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة موسى ذياب علوان6270221942204121

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى جبار حسن مرشد6271101941008072

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم سامي محمد عبد النبي6272111942076160

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين علي عبد الزهرة حسان6273231941017042

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيالحوراء زينب علي مجيد طارش6274281942063011

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد كاظم مراد6275231942115126

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم رعد داود سلمان6276251942084811

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد محسن هادي محمود6277231941020033

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيرتاج كاظم مطلب شخير6278231942109068

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمحمد جواد كاظم جدوع6279271941034085

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيهدير يحيى عبد االمير محمد رضا6280271952065067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء524.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيسجاد محمد صالح سعيد6281271951027031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء519.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقياية عامر عبد عون عطيه6282271952063011

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء494.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي رجب علي عبد المحسن6283161951121039

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء488.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيرقيه محمد هاشم ناصر6284271952080010

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء486.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعهد محمد حسن عبد عون6285271951001094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء647.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيسينين سامر مرتضى مجيد6286271942055165

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء566.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتكربالءاحيائيفاطمه رضا حسن كاظم6287271942145021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء491.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس علي مهدي جبار6288161951142011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء487.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينميسانتطبيقيمهيمن عيدان سالم سويد6289281951030027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء472.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيحسين شاكر عبد الصمد بندر6290161951051027
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء671.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيشدن عالء صاحب جعفر6291271942056235

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء658.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيضحى عبد المجيد عباس محمد6292271942059098

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء657.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيحيدر عامر عبد الستار عمران6293271941004019

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء655.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيتبارك رياض خليفه حسن6294271942088053

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء655.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب رضا محمد تقي موسى6295271942055134

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء648.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس علي مهوس حمود6296221941098082

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء648.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد حسن صاحب حسن6297271942059059

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء624.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيزهراء لؤي محمود عباس6298271952068029

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء660.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايات محمد خليل هاشم6299271942060040

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء643.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيهاجر منصور احمد مزهر6300271942081091

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائييسر مكي وهاب حبيب6301251942108368

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر احمد جبار حسين6302271941005078

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء612.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيتبارك رحمن وهاب ناصر6303271952065010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء632.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيمحمد كاظم فرج مجلي6304261951001052

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء627.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيهاجر حسين علي جاسم6305271952061033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيحسين قحطان فريح عبد6306231951038012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء614.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيمثنى باسم زامل عبد6307231951054043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيغزوان جبار عيد سرحان6308221951011069

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء610.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيبهاء جعفر محيبس هامل6309161951007013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء608.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيعلي محمود نجم عبد هللا6310241951006017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء607.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعباس ماجد حسن عزيز6311251951044065

كلية العلوم/جامعة كربالء511.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائياستبرق جمعه عريبي عباس6312271942065006

كلية العلوم/جامعة كربالء493.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيانوار محمد رحيم مهاوي6313271952063007

كلية العلوم/جامعة كربالء489.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزينب زهير عبد الحسين ابراهيم6314271952064040

كلية العلوم/جامعة كربالء471.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقياسراء نزار عطية علي6315271952055006

كلية العلوم/جامعة كربالء467.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيابرار نبيل محمد علي حسين6316271952061002

كلية العلوم/جامعة كربالء457.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقياسراء محمد صادق يوسف شهاب6317271952083002

كلية العلوم/جامعة كربالء454.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيمها جواد شفيق عبد6318271952083036

كلية العلوم/جامعة كربالء451.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمنتظر حسن حوشي خوين6319271951154203

كلية العلوم/جامعة كربالء448.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقياديان اياد صالح محمد6320271952088003

كلية العلوم/جامعة كربالء439.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيفاطمه كريم فرهود هاني6321271952160116

كلية العلوم/جامعة كربالء434.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي احمد هادي مهدي6322271951150117

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيروان بهاء صاحب محمد علي6323271942056142

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيشكران محمود عمران مناتي6324221942421057
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قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيفاطمه مختار اسماعيل علي6325271942065071

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيرضاء عبدالصاحب عاجل عوض6326291942076017

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء637.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائياسراء حسين عبد علي خليف6327231942101007

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء637.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمحمد عمار عماد كاظم6328231941067105

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيمحمد تقي علي طراد معاون6329221941016018

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء595.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا رشاد زغير عبد العالي6330221941003098

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء476.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمصطفى نوري قند حسين6331271951002169

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء459.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيدعاء محمد عباس حنون6332271952068023

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء444.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمحمد احسان عبد الهادي حسن6333271951004053

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء442.0ثانوية االبداع االهلية للبناتالديوانيةتطبيقينبأ علي خلف مطر6334241952147005

كلية القانون/جامعة كربالء504.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيوليد قاسم عليوي حسن6335271921044155

كلية القانون/جامعة كربالء496.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيامير محمد رحيم إبراهيم6336271921044016

كلية القانون/جامعة كربالء494.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبياحمد نبيل زهير جعفر6337271921022009

كلية القانون/جامعة كربالء492.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيوهاب رائد وهاب راضي6338271921044156

كلية القانون/جامعة كربالء491.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي فارس جابر ذياب6339271921049092

كلية القانون/جامعة كربالء488.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيأمير حسنين كمال حريجه6340271921049001

كلية القانون/جامعة كربالء484.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيسجاد محمد عبد الحسين ابراهيم6341271921150040

كلية القانون/جامعة كربالء481.0الخارجيونكربالءادبيسيف علي حسين ناجي6342271921400021

كلية القانون/جامعة كربالء480.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيمحمد الجواد حسن هادي كاظم6343271921017078

كلية القانون/جامعة كربالء478.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيطيف عادل ظاهر راجح6344271922099045

كلية القانون/جامعة كربالء474.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيموسى محمد قاسم عبد علي6345271921044154

كلية القانون/جامعة كربالء474.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيعلياء نجم عبد هللا كربول6346271922109054

كلية القانون/جامعة كربالء470.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيحسين علي حسين مطلق6347271921049030

كلية القانون/جامعة كربالء468.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد نصير عبد زيد عبيد6348271921044131

كلية القانون/جامعة كربالء466.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزهراء عدنان عليوي عباس6349271922088045

كلية القانون/جامعة كربالء465.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيزهراء عبد هللا غثيث عطيه6350271922050024

كلية القانون/جامعة كربالء464.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيحسن مصطفى علي دهروب6351271921021022

كلية القانون/جامعة كربالء464.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبياحمد دريد سهيل وحيد6352271921017002

كلية القانون/جامعة كربالء549.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمصطفى ستار جابر عبد الساده6353271941036124

كلية القانون/جامعة كربالء524.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينمارق محمد ثجيل سمير6354271942060324

كلية القانون/جامعة كربالء496.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيرقيه جعفر حميد جعفر6355271952061012

كلية التمريض/جامعة كربالء652.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن جواد كاظم عبيد6356271941005035

كلية التمريض/جامعة كربالء646.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائياحمد محمد احمد خليفه6357271941034014

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكريم عباس محسن كاطع6358151941011128
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كلية التمريض/جامعة كربالء642.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيمرتضى امين شياع عبد6359271941152052

كلية التمريض/جامعة كربالء638.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء احسان علي جاسم6360271942068060

كلية التمريض/جامعة كربالء623.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيمنار عبد الستار جبر عوده6361231942110054

كلية التمريض/جامعة كربالء621.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيلمياء كاظم شدهان فرهود6362251942084783

كلية التمريض/جامعة كربالء621.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهره عبد العباس مهجج فرهود6363251942122069

كلية التمريض/جامعة كربالء621.0ثانوية السلوى للبناتكربالءاحيائينرجس رحيم يحي محسن6364271942084043

كلية التمريض/جامعة كربالء621.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائينور الهدى محمد ذياب جالب6365251942086095

كلية التمريض/جامعة كربالء619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعسل كاظم علوان حمادي6366251942062580

كلية التمريض/جامعة كربالء619.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائينور الهدى حيدر راضي محيسن6367231942101086

كلية التمريض/جامعة كربالء619.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيعذراء صفي محمد رضا6368271942060248

كلية التمريض/جامعة كربالء618.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهراء ناجح سرحان راجي6369251942122068

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء484.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحاتم بسام حاتم عباس6370231941009023

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء462.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيجعفر ولي الدين مزهر حسين عبيد6371221941092008

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء458.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حيدر رحيم حمود6372141941170045

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء454.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسين راضي محمد حسين6373271941002051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء440.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيحسين ابراهيم جواد كاظم6374271921044029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء440.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيذو الفقار عبد الهادي قاسم زبون6375231921073011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيازل ادريس هادي علوان6376271921045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيزيد علي مرزه حمزه6377271921006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيزينب فاضل موسى محمد6378271922050030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء435.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبياحمد عماد اياد جليل6379211921052004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيسجاد مؤيد عبد الحسن عبد االمير6380231921063022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيهبه عبد الخالق عباس عبد6381271922104081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيبهاء الدين جبار طاهر عويز6382271921016015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيطاهر ناصر حسين عناد6383141921174041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيانوار علي حسين جعاز6384271922094009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيضرغام داخل سوادي جواد6385251821027051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء420.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي وسام وناس هذال6386271921016124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيأحالم علي محمد موسى6387271942068001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء440.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائينبأ عدنان خزعل زيدان6388271942091144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0ثانوية الرفل للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم جسور شمخي6389271942085005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين وسام جواد محمد6390111941049042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيازهر باسم اسد خان محسن6391271941014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائينور صالح عبد المحسن عبيد6392271942147075
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقينرجس غانم محمد كويني6393271952065061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيزهراء موسى بدري احمد6394271952063045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيسجاد عالء الدين محمد يعكوب6395271951154087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء435.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمنتظر جالل محمد حسن علي6396271951001152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء434.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيعلي حسين خضير عباس6397271951007051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيعذراء محمد عباس سعيد6398271952061017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيحنين خضير محمد كاظم6399271952052018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيعلي ابراهيم عبد علي6400271951027034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد فرحان عصواد ديوان6401271951154176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيهدى حاتم محمد حسين6402271952062024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيايات كريم شريف خليل6403271952062002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيوجدان محمد ارحيم جابر6404231952271116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء530.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزهراء حيدر حميد كاظم6405271942079050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء526.0الخارجيونكربالءاحيائيمنتظر حميد جثير محمد6406271941400034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه قاسم احمد ابراهيم6407271942060128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء511.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيضي هاني جبر حساني6408271942057136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء500.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيتسنيم مناف اسماعيل فاضل6409231942125025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء496.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيميسم حسن عذاب جالي6410271942056351

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء524.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقييوسف سالم جياد جواد6411271951006037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء502.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقينبأ جبار صفوك حسن6412271952069046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء502.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيزينب خضر خليل محسن6413271952083020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء499.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءتطبيقيعطور حيدر عبد العباس مشكوف6414271952054004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء498.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيرسل حسن عبد االمير حمود6415271952055016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء491.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيمصطفى حميد سلطان غند6416271951024085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء486.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيكرار محمد عبد الرحمن حسون6417231951003059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء482.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيبنين مهند حميد كناد6418271952058018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء479.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيكريم كاظم حسين لغط6419271951024070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء472.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيحسن ظافر عبد الحميد عبد الزهره6420271951021015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء467.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيهدى زين كاظم مطلك6421271952059070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء465.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزهراء مقداد مهدي جواد6422271952057038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء460.0اعدادية الشموس للبناتبابلتطبيقيأبرار علي صاحب كاظم6423231952101001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء459.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءتطبيقينرجس سلمان عطيه رحيم6424271952054009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء564.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيهبه علي كمر عبود6425271922071063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيآيه حسين عليوي حسين6426231922082002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيبنين عبد الواحد خلف حسين6427271922052012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0الخارجياتكربالءادبيساره رحيم جابر حاجم6428271922401036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيعلياء حيدر صاحب نعمه6429271922108032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيزهراء جبار صخيل فواز6430271922067029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0الخارجياتكربالءادبيمريم علي كاظم عباس6431271922401071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيمريم حسين جعفر عبد6432271922106032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيفاطمه حكمت علي حسن6433271922109059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيحسن عامر جاسم حسن6434271921044024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيحسين حكمت جواد عوده6435271921048016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيعبير وهاب رزاق الطيف6436271922071043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيرقيه رضا سعد مجيد6437271922099015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيهبة هللا حسين كريم جاسم6438271922067063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيرقيه اثير نجم عبد االله6439271922109028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيشهد جاسب مطلك عليوي6440271922067038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيزينه سمير وحيد حبيب6441271922108026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيفاطمه كاظم عبد الحسين كاظم6442271922098030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيحسين سامي عبودي عبد6443271921045016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمحمد ميثم كاظم محمد6444271921016164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيتبارك باسم سعيد منعم6445271922098004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيمرتضى عالوي حسن حسين6446271921021074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467.0ثانوية االوائل االهلية للبنينكربالءادبيأشتر محمد كاظم عبد الزهره6447271821039002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي عبد الخالق محسن جبار6448271921016108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيميس سالم عبد الحسن هادي6449271922109067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيهاجر اسكندر حسن عباس6450271922140079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزينب بهاء حسين ماشاء هللا6451271922140044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء455.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيكرار ناطق خضير عباس6452271921048050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء454.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيحسن محمد عليوي خنياب6453271921003018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء451.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيزهراء احمد عبد علي خضير6454231922083012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء451.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبينور الهدى جاسم جمعه جاسم6455271922108043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزهراء قاسم محسن ابو شعيفه6456271922140038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء444.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيمريم رائد عبد االمير عبد6457271922104063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء436.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيمرتضى محمد خضير شكر6458271921030057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء435.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيزهراء عيسى احمد هاشم6459271922160045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزينب احمد محمد عبود6460271922140042
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمنتظر علي حسن رحيم6461271921016189

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيمنى عبد الجليل حسن جريو6462271922102173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء430.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيامير عذاب عبد الكاظم حسوني6463271921020004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء429.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيفضل الدين ميثم محسن عبود6464271921030042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء429.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي حسين شعيب عبود6465271921049082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء428.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيمحمد احمد حسين علي6466271921045046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء شاكر هاشم محمد6467271942063072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمنار علي جوده عبد الرضا6468271942056348

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيسحر احمد دخل شنو6469271942063112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيحسن حسين حسن جواد6470271941045016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء554.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيهبه حيدر عبد الحميد عبد اللطيف6471271942063202

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء553.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور سلمان عبد حسون6472271942056399

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيزهراء يوسف عبد الجواد عبيد6473271952065024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيشهد حيدر محمد حسون6474271952063064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيضحى علي فؤاد عبد علي6475271952091039

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء428.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيطيبه قيصر خضير طارش6476271922090030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء422.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيعبير عبود حمد راضي6477271922097013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء420.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيفاطمه محمد نعمه كاظم6478271922141049

كلية الطب/جامعة ذي قار684.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمقتدى عبد الحسن كاطع علي6479221941076136

كلية الطب/جامعة ذي قار684.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيرضا احمد رضا شلش6480221941058025

كلية الطب/جامعة ذي قار684.0ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائياحمد جبار بدر موحان6481221941080002

كلية الطب/جامعة ذي قار684.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عمار جاسم محمد6482221942125110

كلية الطب/جامعة ذي قار683.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور ضياء قاسم جخيور6483221942113277

كلية الطب/جامعة ذي قار682.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ناصر حسين حمادي6484221941098125

كلية الطب/جامعة ذي قار682.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم حسين ناهي ضامن6485221942412057

كلية الطب/جامعة ذي قار682.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائياديان احمد جواد كاظم6486221942112009

كلية الطب/جامعة ذي قار681.1ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيروز مسلم عبد الحسين ناصر6487221942159013

كلية الطب/جامعة ذي قار681.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب يحيى عبد الرضا شمخي6488221942421048

كلية الطب/جامعة ذي قار681.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين وليد سلمان صالح6489221941002091

كلية الطب/جامعة ذي قار681.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمسلم ثامر دينار خضير6490221941076129

كلية الطب/جامعة ذي قار680.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء جليل عدنان خلف6491221942112032

كلية الطب/جامعة ذي قار680.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قاراحيائيمنى شامل ياسر مجبول6492221942148017

كلية الطب/جامعة ذي قار680.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسن علي خيون ثويني6493221941002050

كلية الطب/جامعة ذي قار680.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب وليد كامل فراي6494221942185069
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كلية الطب/جامعة ذي قار680.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيرسل عماد ابراهيم داود6495221942323100

كلية الطب/جامعة ذي قار679.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيضحى طارق سرحان ثجيل6496221942185082

كلية الطب/جامعة ذي قار678.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمؤمل علي محمد حساني6497221941035191

كلية الطب/جامعة ذي قار678.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الكاظم مشكور فريح6498221941046006

كلية الطب/جامعة ذي قار677.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيايات واثق مزعل حمادي6499221942161013

كلية الطب/جامعة ذي قار677.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي مصطفى عباس6500221942414077

كلية الطب/جامعة ذي قار677.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء احسان فالح جميل6501221942112030

كلية الطب/جامعة ذي قار676.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسين عبد الكاظم صالح6502221942421043

كلية الطب/جامعة ذي قار675.4ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيرقيه صالح عوده حمود6503221942159009

كلية الطب/جامعة ذي قار675.4ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيأعياد يوسف علي محمد6504221942421001

كلية الطب/جامعة ذي قار675.3ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب خالد اشياع حسن6505221942421044

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عالء عبد الحسين شهاب6506221942113049

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفرقان احمد عكار مريح6507221942185098

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمريم حازم حسن هليل6508221942185105

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء علي راشد محمد6509221942185057

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيياسمين احمد حسيب كاظم6510221942142052

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيغدير كاظم طاهر عوض6511221942414134

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عقيل فاضل علوان6512221942139084

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمرتجى صالح عبد الحسين ساجت6513221941002251

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيشمس رزق هللا علي حسين6514221942112054

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيقمر سعد ناجي عبد علي6515221942421071

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيغدير جعفر ناصر حسين6516221942113200

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمحمد شاكر عبد عايد6517221941356102

كلية الطب/جامعة ذي قار675.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمقتدى علي حمود مجلي6518221941058095

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد رياض كنيدح جار هللا6519221941019138

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيجمانه اسعد حسين محمد6520221942151007

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل رياض هادي جوالن6521221942175073

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد رشيش عويد6522221941003222

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيساره عقيل عبد علي كاطع6523221942154061

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى ناصر حليم مطرود6524221942422038

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيشيماء منذر عبد الرضا علي6525221942128065

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد سلطان قاسم بزيع6526221941093101

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيسراج نعيم عاجل رهيف6527221942203067

كلية الطب/جامعة ذي قار673.1ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمحمد رافع خلف حمد6528221941080029
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كلية طب االسنان/جامعة ذي قار675.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى راشد شاكر حسن6529221942113299

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار675.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائياحمد حسين رشيد حميد6530221941072005

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار675.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائياسراء صادق عودة جويد6531221942410003

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار674.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي نجف لفته6532221942410020

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار672.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائياناغيم زيد ناجي عبد الزهره6533221942414020

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار672.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور عدنان شهاب احمد6534221942185123

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار672.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء صدام علي حسين6535221942415004

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار672.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء التزام عبد الحسن نايف6536221942113102

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار671.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمنار اسامه نصيف جاسم6537221942185109

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار671.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيابراهيم حسن ناجي مجيد6538221941036002

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار671.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي حميد مسير6539221942393035

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار671.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب صباح هاشم خنفوس6540221942185067

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار670.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينوران رشيد حميد كريم6541221942414180

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار670.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد الحسن ضاحي فنجان6542221942178130

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار670.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ كاظم هاشم نجم6543221942135180

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار670.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن كامل حسان6544221942178059

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار669.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائييوسف سعد خضير جبر6545221941010176

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار668.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عباس سلمان داود6546221942143173

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه مرتضى حسن هاني6547221942414146

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ستار شايع عجيل6548221942414140

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة جابر نفاوه صيوان6549221942113210

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمرتضى جعفر سالم عور6550221941067115

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر اياد محيسن علي6551221941100060

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور الهدى احمد عبد الكاظم محمود6552221942185117

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمود محمد مطر عطب6553221941003210

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتواسطاحيائيطيبه سعدي بدر نجار6554261942133013

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار674.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائياحمد عمار محمد فاخر6555221941039008

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار674.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزهراء يوسف حسن بريج6556221942157049

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار674.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رعد صالح محمد مهدي6557221942421029

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار674.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائياجيال ابراهيم طليفح عكله6558221942175002

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار674.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيروان مشتاق طالب محسن6559221942410030

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار674.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيطيبه رائد عاجل كريم6560221942154069

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار674.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور كامل شكاحي حسن6561221942185124

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار673.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول لفته علي بدو6562221942203009
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار673.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب خالد هاشم محمد6563221942421045

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار673.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل سعد عزيز جوالن6564221942143099

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار672.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور الزهراء عالء حسب داغر6565221942185115

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار672.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيوالء حسين ريسان كشكول6566221941095036

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار672.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيعلي هادي عبد علوان6567221941006017

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار672.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب يوسف قاسم محمد علي6568221942185070

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار671.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر حمد عطوان جازع6569221941356092

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار671.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيآيه رافد علي حاجم6570221942112007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار523.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيحسن رياض عطية حسين6571221951058005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيتبارك حسين ياسر كاظم6572221952427018

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار486.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قارتطبيقيصفا عبد الكريم سبتي علي6573221952148008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحمزه كريم دغيم كماش6574221941053044

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار651.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي محمد كاظم6575221941002241

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار651.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مهدي يوسف حسون6576221942113154

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار650.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عمار عبد الحسن ياسر6577221942141194

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار649.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيفاطمة علي سلمان حنون6578221942158064

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار647.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جواد رحيم راضي6579221942125096

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار646.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمجتبى حيدر عبد مهدي6580251941009206

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار645.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيباقر واثق جواد كاظم6581241941003052

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار644.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى نعيم مالح مطلك6582221942417076

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حيدر جعفر مهدي6583251941022036

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار642.4ثانوية المتميزاتميساناحيائيمريم زيد خزعل عبد الخالق6584281942079022

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار626.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيطيبه الزهراء نعيم كاظم صالح6585221952101012

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قارتطبيقيفاطمة الزهراء جليل حسين عويد6586221952386005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار613.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيرسل محمد يوسف عزيز6587221952175011

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيكرار فيصل عبد العالي عبد6588221951001032

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار625.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسن ستار جبار لطيف6589221951013022

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار622.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيجعفر ربح عيد سرحان6590221951011014

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيفاطمه عالء ناصر حسين6591221952154016

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيعلي سعيد خليل كامل6592221951035060

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيسيف ادريس حسين علي6593161951301025

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار617.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمؤمل ضياء احمد مهدي6594221951091061

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار614.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيسجاد نزار مبارك عبيد6595221951311079

كلية العلوم/جامعة ذي قار582.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائينور الزهراء موحان حسين زاير6596221942126047
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كلية العلوم/جامعة ذي قار565.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيدعاء ضياء وحيد جبار6597221942154030

كلية العلوم/جامعة ذي قار561.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيزهراء ناصر حسين جوده6598221942106024

كلية العلوم/جامعة ذي قار560.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائياستبرق هلول ياسر حسين6599221942134003

كلية العلوم/جامعة ذي قار547.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبة مجيد حميد نعيمة6600221942113193

كلية العلوم/جامعة ذي قار602.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارتطبيقيبنين جواد مهيدي صباح6601221952392007

كلية العلوم/جامعة ذي قار472.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيبنين احمد نعيم ياسر6602221952190009

كلية العلوم/جامعة ذي قار470.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارتطبيقيكوثر جواد مهيدي صباح6603221952392031

كلية العلوم/جامعة ذي قار460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد مهدي منشد طالع6604281951151662

كلية العلوم/جامعة ذي قار456.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيحوراء محمد عبد علي عبد المهدي6605271952160042

كلية العلوم/جامعة ذي قار450.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيسماح عباس فاضل جاسم6606221952103029

كلية العلوم/جامعة ذي قار445.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قارتطبيقيعلي جبار حسن محمد6607221951061023

كلية العلوم/جامعة ذي قار442.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قارتطبيقيكاظم سمير كاظم بجاي6608221951061029

كلية العلوم/جامعة ذي قار438.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيصادق داخل رحمه صالح6609221951310096

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار449.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيحسين سمير ياسر حفين6610221951375011

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار462.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيهبة احمد عبد جاسم6611221942155116

كلية القانون/جامعة ذي قار442.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحيدر عيسى شاكر عطيه6612221921047050

كلية القانون/جامعة ذي قار440.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعلي مجيد حميد كشاش6613221921047112

كلية القانون/جامعة ذي قار433.0اعدادية النجاح للبنينذي قارادبينور الدين اكرم سعود حاجم6614221921067045

كلية القانون/جامعة ذي قار432.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيطيبه صاحب شريف عداي6615221922156029

كلية القانون/جامعة ذي قار427.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيحسين محمد عثمان هاتف6616221921018011

كلية القانون/جامعة ذي قار453.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيمنار محمد مطر حويس6617221952154021

كلية التمريض/جامعة ذي قار650.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الحسن ثاجب فرحان6618221941002239

كلية التمريض/جامعة ذي قار646.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى باسم جبر شالكه6619221941002265

كلية التمريض/جامعة ذي قار641.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد القادر عطيه عبد السالم6620221942410041

كلية التمريض/جامعة ذي قار630.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيتقى علي محسن رويس6621221942139040

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار478.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيازهار عباس لفته عبيد6622221942323012

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار457.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمصطفى رزاق ياسر سدخان6623221941058086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار429.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيشاكر مطشر ياسر فعيل6624221921004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيفاطمة رحيم عباس صالح6625221922155029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم خليل ابراهيم لهمود6626101921205002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار423.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبيزهراء ابراهيم نوري صالح6627221922212002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار423.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيجمانة محمد كاظم حسين6628221922145011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار421.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيمنتظر ستار عبد عليخ6629221921011048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار420.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعلي عدنان هندي جياد6630161921033044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار434.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيانوار احمد جاسم محسن6631221942429002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار432.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيمريم رجب حسين علي6632161942455021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار430.0ثانوية الخمائل للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم عبد محيسن6633221942196009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيفيض علي يونس عبد الحسن6634221951066007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار421.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيافراح حسين عجيل طعيمه6635221952164003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينور عماد خليل ناصر6636221942125270

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار503.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيوالء قاسم ضهد حنيحن6637221942106051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيمريم محمد عيسى جوده6638221942157082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيزينب عماد خلف هادي6639221942147040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار484.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيآراء نعمة حسب جالب6640221942158001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار483.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيفاطمه علي كاطع سرهيد6641221942150048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار477.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب محمد عبد الواحد جياد6642221942103110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار471.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيامجد محمد جاسم محمد6643221941359004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار469.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيساره جبار حسين صالح6644221942103118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار468.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين قيس عبد الكريم عنيد6645221941002085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار467.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء وحيد عبد الحسين عبيد6646221942178042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار467.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيصادق ثائر ايوب ساجت6647221941046040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار464.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزينب فاضل صابر ملغوث6648221942157059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقيميعاد هادي راشد زايد6649221952216006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار486.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء عباس خضير عباس6650221952207007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار482.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيسجاد ممتاز ياسين مطير6651221951036040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار471.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقياحمد عاشور سعدون مزعل6652221951036007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار470.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيام الحسن مصطفى حسن حداد6653221952111007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار469.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي هادي مشاي6654221951003065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار463.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيفتاة مالك ريسان عبد الرضا6655221952427062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار461.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيحسين علي طاهر حنون6656221951042027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار460.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحسين هادي حسين شبيب6657291951002036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيزينب عناد حزام عكيلي6658221922194022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيمنار جعفر كسار جازع6659221922427037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار529.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعباس مطر حمزه حسن6660221921047085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيفاطمه جميل الويح اجحيل6661221922135014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيزهراء طارق حسين محمد6662221922115027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيابتهال سعد توله عبيد6663221922193002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيزينب فليح حسن عباس6664221922160037

337 من 196صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيجواهر عبد االمير حرجان إبراهيم6665221922104015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيحسن محمود عبد عصواد6666221921059006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيتبارك كريم يالب شغي6667221922168014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيمياده جاسم ناصر حسين6668221922161026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيسارة احمد صالح سوادي6669161922332010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيعبد هللا احمد والي جبر6670221921068017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيافاطم محمود ياسين مطير6671221922388005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار427.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيزينب عبد الرسول عبد هللا جابر6672221922124011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار423.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيزهراء نعيم خنياب وداعه6673221922427024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم محيبس علي6674221942125101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار553.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك احسان عبد علي عباس6675221942113041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0الخارجياتذي قاراحيائيفاطمه اسعد كاظم ويس6676221942401045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم علي مسعد6677221942154048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينهى محمد عالوي رضا6678221942125255

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى عبد الغفار سلمان عوده6679221942414125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار518.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء مهدي صالح حسين6680221942165060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيسجاد حسين جحيل شالكه6681221951004023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار546.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيعلي وحيد شريف حنين6682221951001029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيحبيب ظاهر محيسن عطشان6683221951053005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار460.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محسن كاظم محيبس6684221942207027

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار446.0ثانوية الهناء المختلطةذي قاراحيائيضحى وحيد عباس جياد6685221942276003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار441.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيزينب حسين عثمان فالح6686221942158044

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار438.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيغفران حيدر كاظم محمد6687221942321117

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار435.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائينمارق عبد االمير عزيز بويج6688221942198039

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار467.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيدعاء ناصر حسين هليل6689221952175008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار432.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيرؤى شهيد عطار جعفر6690221952321016

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار436.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيلقاء جميل داخل علي6691221952156044

كلية اآلداب/جامعة ذي قار431.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر محسن جبار6692221842150024

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيهنادي كاظم عبد الصاحب جبار6693221952106035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار443.0ثانوية الهدى للبناتذي قارتطبيقيمريم عقيل مزهر حبيب6694221952146021

كلية األعالم/جامعة ذي قار420.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيازر صالح بخيت صالح6695221952125001

كلية الطب/جامعة كركوك683.0اعدادية النهضة المسائية للبنينصالح الديناحيائيبكر وسام داود سلمان6696181941335019

كلية الطب/جامعة كركوك683.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز احمد خضر زيدان6697201941030076

كلية الطب/جامعة كركوك683.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد ارشد يوسف عباس6698201941001012
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كلية الطب/جامعة كركوك683.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكاحيائيمروه جعفر مجيد محمد علي6699201942337028

كلية الطب/جامعة كركوك683.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد الرزاق سبهان حميد6700201941013088

كلية الطب/جامعة كركوك682.0ثانوية التميز االهلية للبنينكركوكاحيائيمعتز قحطان جاسم محمد6701201941087016

كلية الطب/جامعة كركوك681.6تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيزينب هشام عز الدين سليمان6702201942398020

كلية الطب/جامعة كركوك681.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيهازه حمزه خورشيد حسن6703201942341076

كلية الطب/جامعة كركوك681.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيانس عماد خالد محمد6704201941084016

كلية الطب/جامعة كركوك680.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد فاروق رفيق شفيق6705201941050039

كلية الطب/جامعة كركوك680.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيصفاء احمد كاظم خميس6706201942117042

كلية الطب/جامعة كركوك680.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيالفه يوسف حسو محمود6707201942331149

كلية الطب/جامعة كركوك679.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد مازن محمد فياض احمد راسم6708201941259296

كلية الطب/جامعة كركوك679.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمحمد شمس الدين محمد عثمان6709201941005049

كلية الطب/جامعة كركوك679.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائينبأ جنكيز رمضان حسين6710201942398034

كلية الطب/جامعة كركوك678.7ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيفاطمه عبد هللا ابراهيم عبد هللا6711201942116029

كلية الطب/جامعة كركوك678.5اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيفاخر حسنين محمد مهدي6712201941001190

كلية الطب/جامعة كركوك678.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمد فاتح احمد فاتح عمر6713201941390091

كلية الطب/جامعة كركوك678.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيكوردستان لقمان عادل علي6714201942330038

كلية الطب/جامعة كركوك677.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسارا عزيز حسن احمد6715201942334128

كلية الطب/جامعة كركوك676.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف مراد عبد الواحد صالح6716201941001327

كلية الطب/جامعة كركوك676.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائيحيدر صفاء محسن اسماعيل6717311941011012

كلية الطب/جامعة كركوك675.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب علي صبحي طاهر6718201942118098

كلية الطب/جامعة كركوك675.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمصطفى فرهاد غالم عبد هللا6719201941005065

كلية الطب/جامعة كركوك675.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائياسامه مقداد كامل حسب هللا6720311941024016

كلية الطب/جامعة كركوك675.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيآفيستا فرهاد احمد محمد6721201942334008

كلية الطب/جامعة كركوك675.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيحمزه ظهران صالح الدين محمد صابر6722201941390032

كلية الطب/جامعة كركوك674.4ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيساره يشار عبد القادر فريق6723201942116022

كلية الطب/جامعة كركوك674.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيتافى تحسين احمد مامند6724201942331053

كلية الطب/جامعة كركوك674.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائينور صالح نوري غريب6725201942394013

كلية الطب/جامعة كركوك674.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمصطفى صفاء الدين سمين محمد6726201941084072

كلية الطب/جامعة كركوك674.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايه فهمي محمد محمود6727201942344047

كلية الطب/جامعة كركوك673.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيساره أحمد عواد خلف6728201942139069

كلية طب االسنان/جامعة كركوك677.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيعائشه طه رمضان بداح6729201942180073

كلية طب االسنان/جامعة كركوك676.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائيابراهيم ثائر عبداللطيف سلمان6730181941033001

كلية طب االسنان/جامعة كركوك676.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيجنة محمد خورشيد رشيد6731201942395033

كلية طب االسنان/جامعة كركوك675.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيأسماء عامر صالح فتحي6732311942047017
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك675.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد احسان مراد زكي6733201941030006

كلية طب االسنان/جامعة كركوك674.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيشيماء عبد الوهاب طه اسماعيل6734321942029045

كلية طب االسنان/جامعة كركوك674.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهدى عبد القادر عبد الرحمن خضر6735201942331184

كلية طب االسنان/جامعة كركوك673.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيفاطمه حسن لطف هللا كرم6736201942180079

كلية طب االسنان/جامعة كركوك672.7ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيأيه عدنان احمد عبد هللا6737201942116003

كلية طب االسنان/جامعة كركوك672.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد فكرت مصطفى رضا6738201941084064

كلية طب االسنان/جامعة كركوك672.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيدياري علي عمر قادر6739201942334087

كلية طب االسنان/جامعة كركوك672.0اعدادية تازة للبنينكركوكاحيائيمحمد يوسف فاضل عباس6740201941018029

كلية طب االسنان/جامعة كركوك672.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد حسن امين محمد6741201941303139

كلية طب االسنان/جامعة كركوك672.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيأدم عثمان صابر امين6742201941304005

كلية طب االسنان/جامعة كركوك671.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد فاتح علي محمد مصطفى6743201941084063

كلية طب االسنان/جامعة كركوك671.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيتبارك رعد محمد بهجت6744201942180032

كلية طب االسنان/جامعة كركوك671.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبنار محمد محمد صالح محمد عزيز6745201942340020

كلية طب االسنان/جامعة كركوك670.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائينور كفاح محمد امين رشيد6746201942334245

كلية طب االسنان/جامعة كركوك670.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيسالي علي ناظم غريب6747201942117038

كلية طب االسنان/جامعة كركوك670.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيزينب ياسين بهاء الدين روؤف6748201942124058

كلية طب االسنان/جامعة كركوك670.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيسجاد عيسى غازي حسين6749201941006022

كلية طب االسنان/جامعة كركوك669.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيعمر حازم خليل صالح6750171941224027

كلية طب االسنان/جامعة كركوك669.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد نزهان جمعة سلمان6751201941259302

كلية طب االسنان/جامعة كركوك669.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيهالة عبد الرزاق ستار توكل6752201942180118

كلية طب االسنان/جامعة كركوك669.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيهشام مصطفى محمد يونس6753311941024147

كلية طب االسنان/جامعة كركوك668.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائياسامة روكان ياسين عبد الرحمن6754201941006005

كلية طب االسنان/جامعة كركوك668.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيسمية كوران محمد كامل احمد6755201942331112

كلية طب االسنان/جامعة كركوك668.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيرقيه محمد حسين خليل ابراهيم6756201942398016

كلية طب االسنان/جامعة كركوك667.5ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيطه اشرف صابر قادر6757201941050018

كلية طب االسنان/جامعة كركوك667.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيدالل سامي عواد شيال6758201942118069

كلية الصيدلة/جامعة كركوك676.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينازنين جاسم ابراهيم علي6759201942340084

كلية الصيدلة/جامعة كركوك676.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا اراز عثمان احمد6760201941001125

كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.2ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيمينا محمد نيازي مصطفى6761201942116039

كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.1ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيهاجر علي رسول روستم6762201942116040

كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيرفقه احمد عزيز عيسى6763201942118083

كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيايناس ايسر علي خليل6764211942099017

كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعبد هللا عماد خير هللا سليمان6765201941013049

كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيماردين مجيد محمد حسن6766201942398027
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كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيابتسام ابراهيم عبد هللا محمد6767201942139006

كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائيولدان عدنان عثمان علي6768201942392013

كلية الصيدلة/جامعة كركوك675.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائينور الهدى صالح حسن زناد6769211942184029

كلية الصيدلة/جامعة كركوك674.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائينور وليد خالد شفيق6770211942135076

كلية الصيدلة/جامعة كركوك674.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائياسراء جمعه مطرود عباس6771201942114003

كلية الصيدلة/جامعة كركوك674.0ثانوية القلم االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد كامل جميل عثمان6772201941049002

كلية الصيدلة/جامعة كركوك674.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائينيان ايوب محمد قرباني عبد هللا6773201942143019

كلية الصيدلة/جامعة كركوك673.4ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيساره عصام شكور سمين6774201942116020

كلية الصيدلة/جامعة كركوك673.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيعلي منيف فندي درويش6775171941042013

كلية الصيدلة/جامعة كركوك673.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسندس ناظم فائق صديق6776201942118118

كلية الصيدلة/جامعة كركوك672.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد رائد محمد امين شهاب6777201941399031

كلية الصيدلة/جامعة كركوك672.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمنار توفيق سليمان حمود6778311942047177

كلية الصيدلة/جامعة كركوك672.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائياحمد عماد حكيم صديق6779201941364002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيمحمد صباح محمد محمد صالح6780201951009043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك522.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيمحمد يوسف مصطفى محمد6781201951013049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك512.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيمحمود ليث رافع صالح6782201951011054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك484.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد نجاة حبيب مجيد6783201951001091

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك482.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعمر عبد الكريم مدحت امين6784201951259207

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك481.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيسجاد علي اكبر خورشيد6785201951005014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك478.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيعباس عبدالسالم خلف علي6786201951011023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك465.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكتطبيقيبروسك كريم محمد حمدى6787201951315003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك464.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيفاطمة عماد هادي محمد6788201952395036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك632.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيمريم عباس جالل باقر6789201942145029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك470.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيسزن صايغن بكر شاكر6790201952134021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك611.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيعبدهللا عمر خليل عبد6791211951013023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك604.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمحمد راضي جعاز كطوف6792281951012083

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك604.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقياحمد خالد فخري عزيز6793211951014004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك603.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد دايم عودة شنان6794161951038118

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك601.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد جاسم حمود ثجيل6795281951151015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك600.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعصام عمار كامل فرحان6796111951156049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد كريم عبد خلف6797191951020082

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيسازان سيروان جالل نصر الدين6798201952120017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك594.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد رضا تحسين علي عبد الساده6799161951089004

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيديالن دلشاد عبد المعين أحمد6800201942332018
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كلية العلوم/جامعة كركوك598.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد محسن ناصر علي6801201941001251

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيالنه ازاد جليل طاهر6802201942331151

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيأشتى عثمان كريم امين6803201942331006

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيعبد هللا خالد عبد الخالق قاسم6804201941003053

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد هوشيار قادر عبد الكريم6805201941303175

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيفاطمه سنان عدنان محمد6806201942119045

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيغفران سعود رداد حواس6807201942121029

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيندى سيروان اسد رشيد6808201942134089

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزبيده عرفان عبد الملك بكر6809201942118088

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيسيبال شاهين صباح عبدهللا6810201942180065

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيرويده شهاب احمد احمد6811201942109043

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيزهراء لقمان رشيد مجيد6812201942114035

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيزبيدة كامل ابراهيم عبد هللا6813201942114032

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسازان عبد القادر اسماعيل عمر6814201942118108

كلية العلوم/جامعة كركوك573.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائيرؤيا معتصم عثمان عمر6815201942394006

كلية العلوم/جامعة كركوك569.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيفاطمة عبد السالم سعد هللا علي6816201942175019

كلية العلوم/جامعة كركوك569.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمؤمن علي بهزاد عباس6817201941005044

كلية العلوم/جامعة كركوك568.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيمالك برهان سعيد حمد6818201942140050

كلية العلوم/جامعة كركوك568.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيريفان شيرزاد جالل رشيد6819201942282097

كلية العلوم/جامعة كركوك567.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيرسل محسن رمضان عبد هللا6820201942117023

كلية العلوم/جامعة كركوك565.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيساره عماد محمد فهاد6821201942140029

كلية العلوم/جامعة كركوك560.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيسلوى باسم محمد شكور6822181942383069

كلية العلوم/جامعة كركوك557.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد عبد حميد صالح6823201941259028

كلية العلوم/جامعة كركوك556.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيدالل عدنان لطيف جاسم6824201942109033

كلية العلوم/جامعة كركوك550.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيشاكر محمود حمد رمضان6825201941019061

كلية العلوم/جامعة كركوك545.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمروه محمد عزيز كريم6826201942344140

كلية العلوم/جامعة كركوك545.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد عبدالواحد عبدالحميد محمد6827201941259286

كلية العلوم/جامعة كركوك544.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيفاطمه محمد فيحان حسين6828201942152019

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعلي هالل حميد جبر6829201951259194

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعلي كنعان صديق توفيق6830201951013031

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيكيالن صالح بهاء الدين رجب6831201951259231

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيشهد احمد صبحي حسين6832201952121019

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيحسين قاسم محمد نامدار6833201951001023

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيحسين علي حسن مصطفى6834201951008005
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كلية العلوم/جامعة كركوك468.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيجابر راجي احمد عطيه6835201951023004

كلية العلوم/جامعة كركوك464.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيصالح ايوب صالح طاهر6836201951390009

كلية العلوم/جامعة كركوك461.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيمحمد فارس محفوظ نجاتي6837201951013043

كلية العلوم/جامعة كركوك460.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد جمعة عسكر واحد6838201851001065

كلية العلوم/جامعة كركوك458.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيبالل محمد غازي كريم6839201951004012

كلية العلوم/جامعة كركوك456.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكتطبيقيمريم زياد جليل ابراهيم6840201952160012

كلية العلوم/جامعة كركوك454.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيايالف تحسين احمد يوسف6841201952154002

كلية العلوم/جامعة كركوك454.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعلي محمد كاظم مرتضى6842201951005025

كلية العلوم/جامعة كركوك452.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيضياء عثمان جاد هللا حمد6843201951019037

كلية العلوم/جامعة كركوك450.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيامينة عدنان فرج محمد6844201952346003

كلية العلوم/جامعة كركوك448.0ثانوية سروة للبناتكركوكتطبيقيمرام عقيل علي مزعل6845201952152007

كلية العلوم/جامعة كركوك445.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيمصطفى بهجت حميد حسن6846201951013052

كلية العلوم/جامعة كركوك445.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيمراد حسن علي نامق6847201951018024

كلية العلوم/جامعة كركوك445.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمراد نهاد تقي موسى6848201951030071

كلية العلوم/جامعة كركوك442.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا محسن عبد الكريم مصطفى6849201851048058

كلية العلوم/جامعة كركوك441.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيهبه علي شاكر علي6850201952102038

كلية العلوم/جامعة كركوك441.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيزهراء عبد الرزاق محمد محمد صالح6851201952117010

كلية العلوم/جامعة كركوك440.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيوليد جمعه عبد هللا رمضان6852201951045026

كلية العلوم/جامعة كركوك440.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين كركوكتطبيقيابراهيم خالد حسين علي6853201951299002

كلية العلوم/جامعة كركوك439.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقينياز فاتح ناصح محمد6854201952282083

كلية العلوم/جامعة كركوك438.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكتطبيقياسراء اصالح عز الدين اسعد6855201952160001

كلية العلوم/جامعة كركوك436.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيئيفان هلو عبيد رحمان6856201952349001

كلية العلوم/جامعة كركوك436.0ثانوية سروة للبناتكركوكتطبيقيندى شحاذه احمد سلمان6857201952152009

كلية العلوم/جامعة كركوك434.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقياية فيصل حميد صالح6858201952177006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك499.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيغفران سلمان داود عيسى6859201942109077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك480.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيامين محمد حسن عثمان6860201941001048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك477.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعثمان عرفان علي عبد القادر6861201941084042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك476.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمصطفى اسماعيل ابراهيم مصطفى6862201941304146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك485.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقييوسف احمد خورشيد رشيد6863201951312111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك466.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيراز احسان صالح احمد6864201952331027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك451.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيمحمد فاضل سمين ابراهيم6865201951051018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك449.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمصطفى حسين محمود حسن6866201951001098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك447.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيسيف برهان رشيد محمد6867201951045010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك438.0اعدادية يايجي للبنينكركوكتطبيقياياد محمد عثمان قادر6868201951203003
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبياشرف فرحان عثمان عمر6869201921081007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك448.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيساره صباح سعيد احمد6870201922341027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيآيه زهير قادر جمعه6871201922124002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيمصطفى عبد الرحمن محمد صالح6872201921030020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيعلي ظاهر احمد ابراهيم6873201921081024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيسعد عبد الجبار محمد سلمان6874201821020050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيسفيان خالد مجبل صالح6875201921079024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبياحمد نجم عبد هللا حسين6876201921079006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيسيف فالح حسن فرج6877201921022044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكادبيعلي مريوان عبد الخالق محمد6878201921304009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيهاشم اسعد زيدان خلف6879201921007098

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيعائشه عباس نوري ميزر6880201922130031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعلي ابراهيم عبد هللا محمد6881201921016054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيسميه عبد خضير حسين6882201822140026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبياحمد جاسم محمد بدر6883201821016004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبياحمد عبد الخالق عبد االله شوكت6884201921081002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيزيد ياسين رشيد محميد6885201921030005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيعلي حسن خلف محمد6886201921206018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكادبيايه صالح محمد مصطفى6887201922160007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيعمر فاضل محمود جواد6888201921055037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيكامران لقمان عبد القادر عباس6889201921300015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيعمر فاضل محمود عمر6890201921078081

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياحمد هشام مصطفى احمد6891201921085013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيطاهر خنجر رمضان حرجان6892201921077047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمصطفى جواد وادي امين6893201921078126

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيمحمد احمد قاسم محمد سليمان6894201921201030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك424.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد غازي عاصي عارف6895201921306065

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمحمد نجيب ابراهيم سليم6896201921078117

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكادبيعلي شيركو نوري محمد6897201921315005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبياالء رزكار ابراهيم قادر6898201922344006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبياحمد وليد خالد حسيب6899201921007012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك422.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيحنين عماد عجيل عجرش6900201922117015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك422.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيريان صابر عمر سليمان6901201922331017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك421.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيابراهيم خليل محمود ملح6902201921023001
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك421.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيمروه صالح مصطفى نوري6903201922124034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك421.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيسارة فريدون نور الدين محمد6904201922110033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعز الدين حسن محمد احمد6905201921022055

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0ثانوية غرناطة للبناتكركوكادبيلينا نهاد عبد هللا ابراهيم6906201922100013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمهند جاسم محمد خلف6907201921020076

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيايالف جاسم عبد العباس حسين6908201922121008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةكركوكادبيتابلو محمد ابراهيم درويش6909201922372006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعبدالودود جنكيز بهاء الدين مردان6910201941002026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيطيبه فراس خالد جاسم6911201942102045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473.0ثانوية الفرات للنازحينكركوكاحيائيصفاء محي الدين حسين جاسم6912201941070009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائياسراء عدنان زين العابدين عزت6913201942181001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكاحيائيعباس هجران علي مهدي6914201941032014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيزكي عز الدين فؤاد فتح هللا6915201941390035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيعاصم محمود خلف محمد6916201941008020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايه سامي محمد صديق6917201942138023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائيفاطمه يشار محمد علي حسين6918201942104021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيعبد الرحمن صالح مرزا نصر هللا6919201851011026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيشهناز لقمان سعيد سمين6920201952349023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيعلي محمود يعقوب حسين6921201941227009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيمريم فؤاد نجاة مصطفى6922201842152017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياحمد برهان عبد الرحمن خضر6923201951309004

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيده ريا غازي جليل سمين6924201942345039

كلية التمريض/جامعة كركوك658.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمحمد ناجي مسربت كاظم6925181941035132

كلية التمريض/جامعة كركوك650.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد امجد ادريس علي6926171941017226

كلية التمريض/جامعة كركوك649.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيليث نجيب علي محمد6927201941261055

كلية التمريض/جامعة كركوك648.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيهيمن رفيق كاكل اغا6928201941304167

كلية التمريض/جامعة كركوك647.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيفالح نوري علي حسن6929311941002028

كلية التمريض/جامعة كركوك647.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيحبيب بهجت حميد كريم6930201941399016

كلية التمريض/جامعة كركوك647.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد محمد نجاة نوري6931201941259045

كلية التمريض/جامعة كركوك645.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائياحمد وعد هللا مصطفى صائل6932171941077011

كلية التمريض/جامعة كركوك645.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن ابراهيم مخلف حسن6933201941015030

كلية التمريض/جامعة كركوك644.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيخلود محمد حسن محمد امين6934201942139039

كلية التمريض/جامعة كركوك644.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيرانية عماد علوان حسين6935201942160038

كلية التمريض/جامعة كركوك638.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشايان محمد لطيف خوا كرم6936201942334171
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كلية التمريض/جامعة كركوك638.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيزينة فوزي حسين فارس6937201942139063

كلية التمريض/جامعة كركوك632.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهدى احمد طه قادر6938201942331181

كلية التمريض/جامعة كركوك632.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيمرضيه مصطفى عبد هللا سطوان6939201942137054

كلية التمريض/جامعة كركوك628.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيمينا صالح محمد نوري لطيف6940201942395089

كلية التمريض/جامعة كركوك628.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيسارة مازن حميد مزهر6941201942114040

كلية التمريض/جامعة كركوك626.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزبيده ثابت حسين حمد6942201942134036

كلية التمريض/جامعة كركوك625.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائيامنة اسماعيل نعمت خورشيد6943201942143008

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك494.0ثانوية المعارف األهلية للبناتكركوكاحيائيمنار جليل اسماعيل خورشيد6944201942123009

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك485.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكوردستان ديار بكر خورشيد6945201942345066

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك481.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائيسما سرمد كريم خليل6946201942157013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك472.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائينوره مظفر علي شيرزاد6947201942160113

كلية الزراعة/جامعة كركوك421.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيكريم سرمد كريم خليل6948201951017027

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيمناهل نوري ابراهيم عبد6949201942102074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك437.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيعصام نصير سعدون فاضل6950201921077059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك431.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبياسامة كمال عليوي علي6951201921201004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبييوسف عبد االله يونس سلمان6952201921081055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك425.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيحسين سمير ناجي اسماعيل6953211921001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك536.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيسراج علي خليفة حسن6954201941084026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف فكرت وهبي حكمت6955201941001324

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينجمه عواد شهاب حمد6956201942118179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك446.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمصطفى سردار خليل محمد6957201941304150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك443.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيحنان مكي فؤاد عبد هللا6958181942383039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك431.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيفردوس نوزاد احمد رشيد6959201942334198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك430.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيليث فزع حمد خضير6960211941033058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك429.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعبدهللا علي محمد حسن6961201941048101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك425.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيانوار حمد صالح عليوي6962201942209003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك425.0اعدادية تل علي للبنينكركوكاحيائيابراهيم مؤيد ابراهيم عبد6963201941035002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك424.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيسندس يوسف هيالن جواد6964201942179014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك430.0اعدادية قازي محمد للبنينكركوكتطبيقيمؤمن سردار صالح علي6965201851012029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيسندس محسن انور محمد نوري6966201952120021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك425.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقياسراء نجدت علي نقي6967201952148003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك421.0دراسة تركمانية-ثانوية بارالق اساس للبنينكركوكتطبيقيحسن علي كامل محمد6968201951074009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك420.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيجوانرو شامل احمد كوخة رجب6969201951304026

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك446.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبياثير سالم داود سلمان6970201921009005
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيوضاح صالح سعيد علي6971201921055066

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك420.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبيديانا جمعة خضير محمد6972201922027002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيعلي جوهر احمد شعالن6973201941006037

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد عبيد صالح خلف6974201941021004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيايمان مسعود عمر معروف6975201942238006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك465.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيهبه طيب حميد عمر6976201942179022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك465.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيفاديه كريم شكور رحيم6977201942179016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد جبرائيل محمد محي الدين6978201941312012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيهالله اميد عبيد محمد6979201942333035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائياالء احمد عبدين زينل6980201942114006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكاحيائيعلي قاسم ابراهيم حمد6981201941200007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن طه شيخ اسماعيل6982201941009041

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك447.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعيسى سعدهللا ياسين علي6983201941259226

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك446.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيبلسم احمد عواد حسين6984201942219003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك446.0ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكاحيائيمحمد زين العابدين عزالدين كرم6985201941032020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك445.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائياحالم جمال كريم نصيف6986201942141006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك443.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيسعد حسن خلف عالوي6987201941004032

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك441.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيادريس محمد ادريس محمد6988201941259050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك440.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيشهد محمود شكر صالح6989201942119041

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك439.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيعثمان قحطان عدنان كريم6990211941027024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك436.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيمها مؤيد ابراهيم عبد6991201942127021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك436.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيكريم مهدي صالح عبد هللا6992201941019117

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك435.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيديالن شاخوان فاتح محي الدين6993201941002017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك435.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيعماد الدين أحمد ابراهيم سالمه6994201941017030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائينمارق كريم جمعه منادي6995201942104026

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433.0ثانوية المهيري للبنينكركوكاحيائيسمية طيب عبد هللا عبد6996201942034003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائينورا سعد عبد مجيد6997201942239018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك433.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائياياد صالح محمد صالح6998201941009019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيهناء ثائر سامي سلمان6999201942124090

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائياحمد محمد حسين سعد7000201941219005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك430.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائياحمد وطبان محمد حسن7001201941250023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك452.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقيمؤيد جاسم محمد جبر7002201951200009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكتطبيقيبناز برزان محمد خورشيد عبد الرحمن7003201952365002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك443.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيمدينه ناظم محمد قادر7004201952331047
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك435.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيمهند علي احمد حماد7005201951250053

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكتطبيقيزينب عماد كاظم ابراهيم7006201952364001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك429.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيريبه ر محمد سعيد محمد7007201951312050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك428.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيمحمد ضياء عبد الدين عزيز7008201951057044

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك428.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكتطبيقيرنا رمضان جليل حبيب7009201952130003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك428.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيعمر اياد عارف نايف7010201951057023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك427.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيدنيا عماد رسول كاكل7011201952331020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك425.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيعبدهللا حمد عبدهللا حمد7012201951261019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك423.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقياحمد جشعم هالل صالح7013201851051001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك423.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمصطفى عارف نايف حميد7014201951259333

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك423.0ثانوية العلياء للبناتكركوكتطبيقيختام احمد عبد هللا محمد7015201952127001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك420.0ثانوية العلياء للبناتكركوكتطبيقيرويده اسماعيل عبد هللا صائل7016201952127002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعمر محمد عبد هللا محمد7017201941019113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيشيماء مؤيد ابراهيم عبد7018201942127015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك520.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيالفا شيرزاد فؤاد حسين7019201942338031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك516.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيزينه شاخه وان عدنان محمد7020201942341046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك514.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيأيوب مظفر هادي مجيد7021201941004020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك501.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمه عبد السالم خضر عبد هللا7022201842340083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك498.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيهبه هاشم حقي حسن7023201942149048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمحمد حمد عبد هللا محمد7024201941003087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك484.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائيايمان حسين مرعي محسن7025201942130017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك470.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيفردوس سكران زين العابدين علي7026201952148038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك469.0ثانوية همسة للبناتكركوكتطبيقيزينب فارس جمعه علي7027201952157004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك468.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيزينب صالح الدين محمد صالح7028201952139028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك460.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيمروه فؤاد عزيز جعفر7029201952139040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك456.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكتطبيقياحمد عبد ابراهيم ربيع7030201951015006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك452.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيدالل ناظم حنين حسين7031201952114016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0ثانوية القصواء المختلطةكركوكتطبيقيصافي محمد حسن خلف7032201952226001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيمحمد عامر ريسان حمود7033201851022047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك451.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد كنعان محمد صابر7034201951377103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكتطبيقيهبة بيار ابراهيم عثمان7035201952125019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك449.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيعبد حسين عبد رزق7036201951022029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك448.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيمحمود مغديد رحمان رشيد7037201951045024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك448.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكتطبيقيعبد الباري صفيان احسان نامق7038201951392001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيفرميسك فتح هللا عبد هللا شفيق7039201952149029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيتماره جرجيس ويس مصطفى7040201952148010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0ثانوية الحسينية للبنينكركوكتطبيقيفارس محمد حنش عبد هللا7041201951038006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيخالد مطلك عبد هللا احمد7042201951004017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيفاطمه عرفان محمد عبوش7043201952148033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقيمحمد حسن سليمان مصطفى7044201951084021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك444.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقييوسف احمد جاسم حسين7045201851020114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك444.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيايمان فالح كمال عارف7046201952120007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك443.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيوسام شامل عباس لطيف7047201851006061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك440.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيصكر درباس خلف محمد7048201951019032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك440.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيالنه امجد نامق رشيد7049201952333038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك439.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىتطبيقيعزالدين نامس يونس جاسم7050211951001011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك438.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيمصطفى علي عواد حسين7051201951019085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك438.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيعمر نجاة جاسم ناصر7052211951033029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك436.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيقحطان جمعه فاضل خورشيد7053201951057025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك435.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيرحاب حسن محمود احمد7054201952133014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك434.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيرؤيا نور الدين علي احسان خالد7055201952120012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك434.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقيشهد ادريس رمضان نايف7056201952200004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك434.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيمهدي صالح خورشيد شريف7057201951002039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك433.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيسلمان جميل نويص سلمان7058221951308032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك432.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمد حيدر قادر شاكر7059201851048094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك432.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيمحمد احمد ياسين حمد7060201951019065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك432.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيمحمد كرم ولي حسن7061201851003070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك432.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيعلي رياض حبيب جاسم7062271851014071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك565.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيداستان ستار عثمان رضا7063201922333023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيالفه ازر طه محمد7064201922138061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبياسراء عماد عبد الخالق عباس7065201922114005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيباجوان خضر محمد صالح حسن7066201922333012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبينور رائد محمد حسين7067201922124037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمصطفى جمعة عبد الرحمن رمضان7068201921081045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0الخارجياتكركوكادبيفاطمه  فوزي حيدر حسن7069201922401035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك457.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيزينب نجاة عثمان عمر7070201922114022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك451.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبينوال منذر طالل طلب7071201922235007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك451.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكادبيمريم رعد جليل إبراهيم7072201922136008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك451.0ثانوية التون صو للبناتكركوكادبيدالل رفعت عبد هللا خورشيد7073201922143013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك450.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيمالك صالح محمد احمد7074201922117041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك449.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشنيار طالب غالب حمه شين7075201922340038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك448.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيتماره اسامة جمال علي7076201922117012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك447.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيالنا فاروق حميد أمين7077201922137029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك446.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيسندس عبد الستار شوكت توفيق7078201922113032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك445.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيآيه محمد صابر محمود7079201922340004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك442.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيمنار ضياء محمد بدر7080201922106056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك441.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمحمد طه خليل ناظم حسن7081201921009091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك441.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمازن صالح محمد حسن7082201921009080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك440.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيهبه جتين عبد هللا حقي7083201922110065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك440.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيزينب مشعان احمد عكلة7084201922177017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك440.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبينجوى محمد سلطان صالح7085201922102048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك439.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيرويدا ابراهيم ناجي عزيز7086201922144024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك438.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبياحمد مؤيد كمال الدين نور الدين7087201921009014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك438.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىادبيأنمر عادل حميد عبد هللا7088211921268002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك438.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبياالء احمد غائب علي7089201922144005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك437.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيفاطمه محمد سهيل حسين7090201922130038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدريا صباح غازي فاتح7091201922339007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكادبيبابان صباح حمه سليم رمضان7092201821304008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك432.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيبثينه ثامر حسين حبيب7093201922207004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك431.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكادبيخالد ابراهيم محمد مرعي7094201921283014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك431.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيحنين خالد عليوي سليمان7095201922141016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك430.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيجمال محمد عبد حمود7096201921207010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0ثانوية عباد الرحمن المختلطةكركوكادبياحمد عزيز طه صالح7097201921240001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيفاطمه سعد ابراهيم محمد7098201922130034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد احمد عبد هللا زيدان7099201921235031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيمحمود قحطان عاشور حسين7100201921016073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبياسماء عباس نامق محمد7101201922140004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيعبد الناصر محمد عطية أحمد7102201921085066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك428.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيمريم فرمان صباح سعيد7103201922140038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيكه شبين سامان عبد الرزاق محمود7104201922337014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيياسر عبد هللا علي حسين7105201921022105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبياستبرق سلطان توفيق يعقوب7106201922114002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبياحمد حميد ياسين حبيب7107201921027003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيمصطفى اياد عبد اللطيف عزيز7108201921017041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيفاطمه حمد خلف موسى7109201822170018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك423.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفاطمة احمد عبد هللا صديق7110201922340042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيمحمد نجم حسين حبيب7111201921207036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0ثانوية حفصة للبناتكركوكادبيفاتن طالب عرمان سليم7112201822176011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبياثير خليل محمود محمد7113201921027001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيبشرى عز الدين جاسم رشيد7114201922113014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبياحمد عيسى رشيد محميد7115201921207005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيريام رحيم محسن شاكر7116201922109016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك421.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيسعد كروان يوسف طاهر7117201921017016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك421.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيسليمان صباح كمال علي7118201921007042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك421.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيعائشه عبد المجيد صابر صالح7119201922110046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيهانا حسين علي عزيز7120201942141074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيغفران عبد هللا محمود حسين7121201942132037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياسراء جودت شكري شيرزاد7122201942282009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائياسراء سالم رمضان فرحان7123201942143005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيساره سعد عبد الواحد كدو7124201942135015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيوسن ليث احمد حسن7125201942160125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى محمد صالح عبد الجبار7126161951365197

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيولدان احمد كامل ضياء7127201852149026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيمحمد يوسف حميد مجيد7128201951045023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيزينوار ازاد عبد الواحد كريم7129201951309015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيآيه علي احمد صالح7130201952139003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك458.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقينور سامان مجيد محمد7131201852134043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك458.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيايالف اسماعيل غفور حسن7132201952334015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك455.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقياحمد سعد حسين حمد7133201951048004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك453.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيداستان هوشيار بكر رسول7134201951304030

كلية اآلداب/جامعة كركوك422.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساره احمد عبد هللا كرم7135201922347008

كلية اآلداب/جامعة كركوك421.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيهدى وسام جاسم خالد7136201922108025

كلية اآلداب/جامعة كركوك452.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيزينه عبد السالم على محمود7137201942335022

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيافنان احمد عبد الحميد غفور7138201942118033

كلية اآلداب/جامعة كركوك446.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيزينب نهاد ابراهيم حسين7139201942124057

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيحسين علي خير هللا فيض هللا7140201951048027
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كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا خليل حسين شريف7141201951018011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك547.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسازَكار امير قادر رسول7142201922332028

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك497.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيعائشة فهمي علي محمود7143181922181018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك493.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيدنيا دلباك محمد عبد هللا7144201922140015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك486.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيعبد الحميد محمد عبد هللا جرو7145201921203027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك483.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحسين عباس جاسم محمد7146241921003012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك481.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبريفان أبو بكر قادر كريم7147201922382015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك473.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيحسين ماجد طامي مزهر7148231921022019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك467.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف حسن زيدان خلف7149141921012026

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك462.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبياحمد عيدان محمود حسن7150211921074008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك462.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيعبد هللا حقي اسماعيل حسون7151211921074046

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك483.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيرحمه عادل فاضل عباس7152201942174008

كلية الطب/جامعة واسط681.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيعلي رزاق حياة كريم7153261941048039

كلية الطب/جامعة واسط681.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمحمد جواد طالب عبد عون صويلح7154261941009119

كلية الطب/جامعة واسط680.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي حسين خليف كاطع7155261941038100

كلية الطب/جامعة واسط680.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمجتهد صادق جعفر جناح7156261941001153

كلية الطب/جامعة واسط679.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزهراء علي ارفيدي حمزه7157261942108066

كلية الطب/جامعة واسط679.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيطيبة عباس فاضل ياسر7158261942132113

كلية الطب/جامعة واسط679.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك باهل نايف عباس7159261942120043

كلية الطب/جامعة واسط679.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد خلف حسين راشد7160221941098004

كلية الطب/جامعة واسط678.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيدانيه مزهر طاهر مهدي7161261942132041

كلية الطب/جامعة واسط678.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيسجاد فوزي حسن زاير7162261941001073

كلية الطب/جامعة واسط677.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيمالك سنان علي مزعل7163221942141225

كلية الطب/جامعة واسط677.0ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيآية أنس اسماعيل عبد القادر7164261942113002

كلية الطب/جامعة واسط676.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد ناظم جبر عبره7165261941001175

كلية الطب/جامعة واسط675.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي محسن عبد زغير7166261941010146

كلية الطب/جامعة واسط675.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيساره كريم مزعل محمد7167261942096093

كلية الطب/جامعة واسط674.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمحسن فالح حسن محسن7168261941038129

كلية الطب/جامعة واسط674.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء صالح جبار مهدي7169261942088050

كلية الطب/جامعة واسط674.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيمروة عمار كريم محسن7170261942089105

كلية الطب/جامعة واسط674.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيرفل عبد الجبار جواد محمد كاظم7171221942141091

كلية الطب/جامعة واسط674.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيزينب طالب كريم هاشم7172261942169007

كلية الطب/جامعة واسط674.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء جواد كاظم شنيح7173261942096054

كلية الطب/جامعة واسط674.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائينور علي عنيد مناحي7174261942089121
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كلية الطب/جامعة واسط673.8ثاتوية المتميزينواسطاحيائيعباس حسن مهدي حمزه7175261941040008

كلية الطب/جامعة واسط673.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائييقين كريم فرحان خلف7176261942080202

كلية الطب/جامعة واسط673.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعقيل شذر مطر عطيه7177261941038090

كلية الطب/جامعة واسط673.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيمياده عيسى جاسب حميد7178131942098147

كلية الطب/جامعة واسط673.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيايات رجاء جاسم علوان7179261942120022

كلية الطب/جامعة واسط673.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيابا الفضل علي طعمه حسون7180261941001003

كلية الطب/جامعة واسط672.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيحسين محمد عليوي عبعوب7181261941009044

كلية الطب/جامعة واسط672.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائياحمد قاسم زبون عصفور7182261941007005

كلية الطب/جامعة واسط672.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمصطفى عادل مهدي عامر7183261941010219

كلية الطب/جامعة واسط672.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعلي حسين مطر صكبان7184221941058042

كلية الطب/جامعة واسط672.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيحسين محمد طاهر جبر7185261941044015

كلية الطب/جامعة واسط672.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيكاظم مهدي هميل جاعز7186261941011107

كلية طب االسنان/جامعة واسط677.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب محمد جاسم حاجم7187261942132095

كلية طب االسنان/جامعة واسط677.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيبراق عباس هادي جبار7188261942102021

كلية طب االسنان/جامعة واسط676.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة رحيم هاشم عيدي7189261942143096

كلية طب االسنان/جامعة واسط675.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينبأ علي حسين صبر7190261942132148

كلية طب االسنان/جامعة واسط674.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرقيه داود سلمان جابر7191261942132049

كلية طب االسنان/جامعة واسط674.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء راضي مطر كامل7192261942132065

كلية طب االسنان/جامعة واسط673.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى عدنان زيدان خليف7193261942120244

كلية طب االسنان/جامعة واسط672.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيحسين زيدان عبيد سابط7194261941044012

كلية طب االسنان/جامعة واسط672.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيود جاسم كريم ابو الدوش7195261942094053

كلية طب االسنان/جامعة واسط672.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيابرار ماجد كريم مسلم7196261942071004

كلية طب االسنان/جامعة واسط672.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيفاطمه علي عبد الرضا فرحان7197261942096114

كلية طب االسنان/جامعة واسط672.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرمله سعدون ثامر عريف7198261942132052

كلية طب االسنان/جامعة واسط671.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيباقر مذكور عزيز راشد7199261941001029

كلية طب االسنان/جامعة واسط671.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيآيات داود فيصل زهير7200281942065002

كلية طب االسنان/جامعة واسط671.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمتقي سعد شمخي رهل7201261941038127

كلية طب االسنان/جامعة واسط671.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد يوسف حسين غيالن7202261941001176

كلية طب االسنان/جامعة واسط670.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر عبد الرضا منخي7203261942104054

كلية طب االسنان/جامعة واسط670.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائياحالم حمزة لفته فزاع7204261942080009

كلية طب االسنان/جامعة واسط670.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيباقر عباس عليوي محسن7205261941001028

كلية طب االسنان/جامعة واسط669.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسن مالك عبد هللا خشان7206261941001036

كلية طب االسنان/جامعة واسط669.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي عادل رحم سلطان7207261941038108

كلية طب االسنان/جامعة واسط669.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيحسين خالد رحمه رسن7208261941002023
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كلية طب االسنان/جامعة واسط669.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد باقر كريم عبد الساده عيدان7209261941001158

كلية طب االسنان/جامعة واسط668.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيحوراء جهاد كاظم رجاء7210261942117012

كلية طب االسنان/جامعة واسط668.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى أنور عبد الجبار محمد7211261942080177

كلية طب االسنان/جامعة واسط668.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائياماني سعد يدوع ناصر7212261942086015

كلية طب االسنان/جامعة واسط667.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيكوثر شهيد يحيى محسن7213261942087111

كلية طب االسنان/جامعة واسط667.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد جودة بشاره7214261942088094

كلية طب االسنان/جامعة واسط666.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه علي غانم حاجم7215131942121119

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط551.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيرئام سعد عبود سمار7216261952097018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط545.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطتطبيقيسارة احمد كامل عبطان7217261952143018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط544.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيذو الفقار عبد الكريم محمد عبد الرضا7218261951002018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط537.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيحسين جواد سلمان محمد7219261951019011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط507.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيعلي جعفر كاظم شرهان7220261951027051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط506.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمؤمل حسين نعيمه سعيد7221261851005058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيحسن جواد كاظم شرهان7222261951027017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيليث عادل جباري عطار7223261951011047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط484.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيعلي حاتم كريم محمد7224261951033034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط484.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيمحمد كاظم هاشم زوير7225281951039042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط478.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيعلي قاسم محمد مفتن7226261951002038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط473.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيكرار علي حسين فليح7227261951021021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط468.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيبنين ثائر عبد عبد الرزاق7228261952097008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط466.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقياحمد صالح عكوب ذويته7229261951018002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط473.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيمحمد عبود محمد علي نبيت7230281951039039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط465.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمرتضى علي ناصر حسين7231281951001144

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط505.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيعبد هللا حازم عبد هللا عباس7232261951048022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط482.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيسجاد حسين نجم عبود7233261951033025

كلية العلوم/جامعة واسط635.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيسحر محمد جاسم علي7234261942109071

كلية العلوم/جامعة واسط599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيبنين ناصر عبد الحسين بري7235261942132021

كلية العلوم/جامعة واسط590.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزينب علي عزيز حسن7236261942097064

كلية العلوم/جامعة واسط590.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد اكرم عبد الجبار ناصر7237261941010176

كلية العلوم/جامعة واسط585.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيزهراء عباس جبار حمادي7238261942169006

كلية العلوم/جامعة واسط575.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزينب جميل كرمش خضر7239261942086081

كلية العلوم/جامعة واسط574.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيآيه حسن علي شدهان7240261942089003

كلية العلوم/جامعة واسط562.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزينب فاضل كمر كاظم7241261942250139

كلية العلوم/جامعة واسط562.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيمريم عبد الحسن رزوقي سلطان7242261942110038

337 من 213صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيعباس نجاح محل بطي7243261941002042

كلية العلوم/جامعة واسط560.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيكاظم جواد حنون جابر7244221941363083

كلية العلوم/جامعة واسط559.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسين حيدر فاضل محسن7245261941003037

كلية العلوم/جامعة واسط559.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفاطمه الزم هاشم حمد7246261942250187

كلية العلوم/جامعة واسط551.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيباقر عمار فالح عذيب7247261941002015

كلية العلوم/جامعة واسط537.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيكوثر حسين شعبان جبارة7248261942090055

كلية العلوم/جامعة واسط534.0ثانوية ام البنين االهلية للبناتواسطاحيائيبنين عدي محمد رضا ابنيه7249261942121003

كلية العلوم/جامعة واسط533.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيبراء سالم عوده خلف7250261942086028

كلية العلوم/جامعة واسط531.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيمريم عادل حسين عبد7251261942132137

كلية العلوم/جامعة واسط527.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميساء ضاري كامل عباس7252141942087019

كلية العلوم/جامعة واسط522.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيعلي رعد غريب حميدي7253261941005077

كلية العلوم/جامعة واسط521.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيمجتبى جبار حسين غويلي7254281941013030

كلية العلوم/جامعة واسط517.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائينرجس عبد المؤمن محيسن عكله7255261942103048

كلية العلوم/جامعة واسط451.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطتطبيقيحيدر عادل عليخ خضر7256261951043014

كلية العلوم/جامعة واسط447.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمحمد داود سلمان بالل7257261951005047

كلية العلوم/جامعة واسط445.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقياسراء محمد حسن والي7258281952078007

كلية العلوم/جامعة واسط440.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيجعفر طالب عبد الساده حافظ7259281951001023

كلية العلوم/جامعة واسط434.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيفاطمة رعد عزيز فرج7260261952097045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط508.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيتبارك رحمن بندر هارف7261261942094011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط496.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى سعد كاظم عطار7262261942143116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط475.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقياكرم فرحان عبد حبيب7263261951001009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط462.0اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيامير دري حاتم شاغي7264261951020002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط458.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحسين غني كمر عيسى7265261951001021

كلية القانون/جامعة واسط536.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيزينب ستار جبار خنجر7266261922136019

كلية القانون/جامعة واسط516.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيقمر قاسم منخي جبر7267261922126079

كلية القانون/جامعة واسط514.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيمحمد الباقر مشتاق كريم عبد7268261921004049

كلية القانون/جامعة واسط511.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعلي عالء تركي عطية7269261921006059

كلية القانون/جامعة واسط500.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيمنار حازم رشيد عاشور7270261922076018

كلية القانون/جامعة واسط490.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبياحمد شاكر حمدان سلمان7271261921033004

كلية القانون/جامعة واسط478.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمنتظر كريم عطا زاعل7272261921006099

كلية القانون/جامعة واسط478.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيكرار حسين علي عباس7273261921025062

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط511.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء ستار رحيم هظل7274261942080079

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط477.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعلي محمد صالح داود7275261941026026

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط469.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيزينب حسن محمود علي7276221942169022
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط461.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمنتظر اثير قاسم محمد علي7277261941048104

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط448.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيغدير محمد خفيف كاظم7278261942080142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبيحسين علي شاكر حمودي7279261921020009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحيدر حميد حسون جعفر7280261921016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبينور فالح حسن محمد علي7281261922082022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط437.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطادبيجمانه ماجد محمود عبد الحسين7282261922250052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط434.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيسجاد جاسم محمد موسى7283261921021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط433.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيسجاد جمال جبر موسى7284261921046019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط428.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي رحمان عبيد مرص7285261921013109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط428.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيتبارك مجيد رحم راضي7286261922089005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيحاتم عبد الكريم عبد الحمزه عويد7287261921176009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمعتز قاسم مطشر محسن7288261921006097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيموسى مازن موسى راضي7289261921006102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيسرى سلمان حسن داخل7290261942171002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيعقيل حسين جبر عجيل7291261941033068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط434.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيتبارك علي عبد الغني عبد الكريم7292261942102031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمحمد حيدر عوده كاظم7293261841033093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط436.0اعدادية النعمانية للبناتواسطتطبيقيهدى هادي خضير عبيد7294261952087013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط435.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمنتظر عالء زمادي نعمه7295261951005062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط573.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيجنات عاصم محمد حمادي7296261942075027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط513.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيغصون جميل فرحان ربيع7297261942117034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط506.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيآيات اكريم وسمي مايد7298261942109004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط504.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيندى شهيد كاظم عبيد7299261942119044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط495.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه عباس محمد جاسم7300261942132128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط494.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيمنال كامل دشر حسين7301261942082034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط492.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيمريم عطيوي راهي حافظ7302261942086135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط491.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيعلي محسن علوان نوري7303261941171009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينبأ ماجد خلف حسين7304261942132149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط487.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة فاهم حسن حميدي7305261942132123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيجعفر غانم يوسف موات7306221951098009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط456.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيمقتدى جواد كاظم عبد7307261951008033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط447.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيبنين ماجد عودة محمد7308221952172014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط445.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب علي خضير سلمان7309221952141012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط444.0اعدادية جصان للبنينواسطتطبيقيمحمد عباس فيصل شوندي7310261951036010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط444.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيعبد الحسن هاشم محمد نجم7311221951070044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط440.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطتطبيقينبا لطيف عبد حبيب7312261952143031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط438.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقيساره جميل كاطع غركان7313261952080007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط436.0اعدادية الحسين للبنينواسطتطبيقيميثم مكي حمود عكار7314261951028043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط435.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيمحمود كزار كظم باشي7315251951211038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط589.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيحيدر حامد مهدي صالح7316261921006024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط565.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيتبارك امجد مهدي عطا هللا7317261922074010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط558.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيساره محمد زغير فاضل7318261922102016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيمنتظر باسم عذاب كزار7319221921028050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط551.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيصبا عراك حسين جاسم7320261922074032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيقتيبه حاتم كاظم مشاري7321261921044042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيروان مكي حبيب عبد هللا7322261922086016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0اعدادية المصطفى للبنينواسطادبياحمد محمد رحيم عزيز7323261921019002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعباس سعد جميل راشد7324261921026030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيانسام جسام حميد صالح7325261922126013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط494.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيدعاء حامد محمد عالوي7326261922101011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيموده قيس معارج نصار7327261922093075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0اعدادية جصان للبنينواسطادبيمنتظر مهدي كاظم فرمان7328261921036014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبياالء جواد كاظم جاسم7329221922168002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيزهراء مصطفى فالح عبد الحسن7330261922082009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىادبيزينب سلمان حبيب سلمان7331131922227004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط450.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيعلياء ناجي صالح بايش7332261922097028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيمحمد علي نجم عبد هللا7333261921008039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كاظم حسين ارزيج7334141921032052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط426.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيتبارك طالب عبد الكريم عبد7335271922106008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيحوراء عادل عبد الصاحب محسن7336261922109011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبينور كامل خليفه جبر7337261922109039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيهدى ياس خضير عباس7338261922082023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيعلي اسعد عمران موسى7339261921021020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيحنين محمد سلمان جوده7340261922094006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط422.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعباس ضياء ناجي كاظم7341261921047105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط422.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيعزام عامر تاني كيطان7342241921051033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيمها نجم عريبي كاظم7343261922090018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينذي قارادبيعلي صفاء عبد االمير صادق7344221921305028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيحوراء كريم صادق عبد7345261922093017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط546.0ثانوية القسام االهلية للبناتواسطاحيائيزينب احمد زاكور مسعود7346261942122012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط529.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد حسن علي دحام7347231941013070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيالرا سالم نعمه عبود7348261942102111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط497.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيعالء ترف حنيس خطار7349261941055017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيرسل عابر طليع غالي7350261942075037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط527.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيكرار علي ناهي نوري7351261951038016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيشاكر هاشم سعيد حدوان7352221951053025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيقاسم ملك صافي خزعل7353261951017046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيمحمد رياض عواد جابر7354221951027052

كلية اآلداب/جامعة واسط437.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيابو الحسن علي عبد الزهره عبد علي7355161951105001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيحوراء مجيد محمود شهيب7356261922079015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط426.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيساره عائد فالح حمزه7357261922151009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط425.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيتبارك علي حسين حاشوش7358261922110003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط420.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيزينب محمد كاظم سلمان7359261922084017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط448.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائييقين طالب محسن ختالن7360231942153177

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط438.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيشهد سعد عبد هللا شكر7361261942120164

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه قيس حسن وافي7362261942120190

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط424.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيحوراء جواد علوان ذياب7363261942250072

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط423.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمحمد علي حسين مطير7364221941039121

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط429.0اعدادية االبرار للبنينواسطتطبيقيمرتضى قاسم جابر عبيد7365261951016016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد ناصر حسين حمود7366221951309004

كلية الطب/جامعة ميسان684.8اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد حسن هادي محمود7367281941006137

كلية الطب/جامعة ميسان684.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيمقتدى محمد طارش قاسم7368281941013038

كلية الطب/جامعة ميسان684.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزهراء عبد الحسين خليفه عداي7369281942096010

كلية الطب/جامعة ميسان683.2ثانوية المتميزينميساناحيائيالمنتظر عبد المطلب عالوي فرعون7370281941026006

كلية الطب/جامعة ميسان683.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيغدير عواد كاظم عباس7371281942054037

كلية الطب/جامعة ميسان682.7ثانوية المتميزاتميساناحيائياديان احمد ابراهيم جابر7372281942079001

كلية الطب/جامعة ميسان682.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيزهراء تحسين علي منخي7373281942055042

كلية الطب/جامعة ميسان681.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزينب هيثم نعيم كريم7374281942096016

كلية الطب/جامعة ميسان680.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيبنين محسن طعيمه زغير7375281942051015

كلية الطب/جامعة ميسان679.9ثانوية المتميزينميساناحيائيحسن محمد جبار سعيد7376281941026007

كلية الطب/جامعة ميسان679.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمؤمل محمد فالح حسن7377281941006125

كلية الطب/جامعة ميسان679.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيفاطمة صكبان مرجع طرار7378281942054043
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كلية الطب/جامعة ميسان679.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيروان صكبان مرجع طرار7379281942054020

كلية الطب/جامعة ميسان677.0ثانوية المتميزاتميساناحيائيهيداء محمود سيد خفي7380281942079029

كلية الطب/جامعة ميسان676.4ثانوية المتميزينميساناحيائيموسى الكاظم جواد كاظم علي7381281941026030

كلية الطب/جامعة ميسان676.0ثانوية المتميزينميساناحيائياحمد اياد حسين ثجيل7382281941026002

كلية الطب/جامعة ميسان676.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمحمد باسم عقيل عباس7383281941008059

كلية الطب/جامعة ميسان676.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيسجاد مزهر موحي مخرب7384281941002023

كلية الطب/جامعة ميسان675.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيايه محمد كاظم حسن7385281942060007

كلية الطب/جامعة ميسان675.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيسجى سالم غانم فياي7386281942069035

كلية الطب/جامعة ميسان675.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيسجاد كاظم الياس خداداد7387281941014012

كلية الطب/جامعة ميسان675.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائينور الهدى محمد محيبس مطلك7388281942063101

كلية الطب/جامعة ميسان675.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيقطر الندى رحيم عبيد عليوي7389281942070056

كلية الطب/جامعة ميسان675.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيبنين عبد الشيخ عبد الباري ياسين7390281942080007

كلية الطب/جامعة ميسان675.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيفاطمة زيدون جبار كريم7391281942083032

كلية الطب/جامعة ميسان674.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيضحى سالم غانم فياي7392281942069039

كلية الطب/جامعة ميسان674.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيزينب عقيل مطشر مزيد7393281942061019

كلية الطب/جامعة ميسان673.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزينب كريم قاسم وهام7394281942059087

كلية الطب/جامعة ميسان673.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمقتدى صدام جاسم حاتم7395281941001124

كلية الطب/جامعة ميسان672.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيآيه حكيم رحمه جاسم7396281942059008

كلية الطب/جامعة ميسان671.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيحسن حيدر صبحي طاهر7397221941311014

كلية الطب/جامعة ميسان671.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائينور الهدى سلمان عبد الحسن عبد علي7398261942074084

كلية الطب/جامعة ميسان671.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيمحمد الصادق حافظ داخل لعيبي7399281941013034

كلية الطب/جامعة ميسان671.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد هادي هداد حبيب7400221941002030

كلية الطب/جامعة ميسان670.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزهراء رافد ساعي جاسم7401281942052046

كلية الطب/جامعة ميسان670.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسين محمد وطن بشاره7402261941003047

كلية الطب/جامعة ميسان670.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيحسن فليح حسن راهي7403221841058020

كلية الطب/جامعة ميسان670.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفدك هاني نسيم عداي7404221942141208

كلية الطب/جامعة ميسان669.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي حميد هادي خلف7405261941209134

كلية الطب/جامعة ميسان669.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيهبه عبد الهادي عبد المحمد جاسم7406281942074056

كلية الطب/جامعة ميسان669.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيايات هليل نعمه طبر7407221942323032

كلية الطب/جامعة ميسان669.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسن رحيم عبد الحسين رحيم7408281941006039

كلية الطب/جامعة ميسان669.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيرفل ستار جار هللا غليم7409281942073014

كلية الطب/جامعة ميسان669.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيحسين ستار جبار كاظم7410281941009013

كلية الطب/جامعة ميسان669.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيصبا عالء طالب مطشر7411221942141161

كلية الطب/جامعة ميسان668.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ علي موسى عبد هللا7412221942143280
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كلية الطب/جامعة ميسان668.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيرؤى حسين عليوي حسن7413231942079015

كلية الطب/جامعة ميسان668.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيبراء حيدر محمد ياسر7414261942074018

كلية الطب/جامعة ميسان668.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيجعفر سعد جاسم ابو الليل7415281941009010

كلية الطب/جامعة ميسان667.9ثانوية المتميزاتميساناحيائيمروه احمد رحيم احمد7416281942079021

كلية الطب/جامعة ميسان667.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا خالد ادنين جودة7417221941065025

كلية الطب/جامعة ميسان667.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعلي سعد هادي حمزه7418261941027089

كلية الطب/جامعة ميسان667.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيفاطمه شهيد خشان فياض7419281942059120

كلية الطب/جامعة ميسان667.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائيشمس الضحى علي حسين علي7420281942057015

كلية الطب/جامعة ميسان667.0ثانوية كميت للبناتميساناحيائيزينب عايد جبار علوان7421281942067011

كلية الطب/جامعة ميسان666.1اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزينب فاضل محمد خليف7422261942097067

كلية الطب/جامعة ميسان666.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد علي حسين محمد7423261941010191

كلية الطب/جامعة ميسان666.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيعبد هللا جابر عبد علي عبيس7424231941034043

كلية الطب/جامعة ميسان666.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي مظفر عبود حمودي7425101941030007

كلية الطب/جامعة ميسان666.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائينور الهدى ياسين جزل سهل7426281942096029

كلية الطب/جامعة ميسان666.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمحمد المهدي قاسم تهيمش فضاله7427261941044041

كلية الطب/جامعة ميسان666.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيآية شاكر محمود خلف7428281942055010

كلية الطب/جامعة ميسان666.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين مهدي طعمه صباح7429261941001052

كلية الطب/جامعة ميسان665.8ثانوية المتميزينميساناحيائيمحمد علي كريم كاظم7430281941026025

كلية الطب/جامعة ميسان665.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعبد هللا محمد مطلك عزال7431261941026018

كلية الطب/جامعة ميسان665.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيلبنى صالح مهدي عفات7432261942250196

كلية الطب/جامعة ميسان665.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمرتضى يعقوب يوسف اسمر7433261941014101

كلية الطب/جامعة ميسان665.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميساناحيائيفرح سهيل محمد حافظ7434281942087008

كلية الطب/جامعة ميسان665.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائياديان كامل محسن كريم7435281942078008

كلية الطب/جامعة ميسان664.8ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيتبارك عز الدين طالب رضا7436231942096025

كلية الطب/جامعة ميسان664.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائينور حازم جاسم عباس7437261942250236

كلية الطب/جامعة ميسان664.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيعمار حسين حمزه مخرب7438241941006065

كلية الطب/جامعة ميسان664.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيزهراء جمعه صدام عباس7439281942065023

كلية الطب/جامعة ميسان664.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيابرار حسين جاسم داخل7440261942097011

كلية الطب/جامعة ميسان664.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمحمد حسن سالم حسون7441261941038137

كلية الطب/جامعة ميسان664.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد المنتظر علي موسى خضيري7442281941006130

كلية الطب/جامعة ميسان664.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعلي حيدر حميد علي7443261941026022

كلية الطب/جامعة ميسان663.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد وليد ابراهيم خشان7444161941038010

كلية الطب/جامعة ميسان663.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيمنار سعد عبد الجبار احمد7445281942054051

كلية الطب/جامعة ميسان663.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى مرتضى جبار خنجر7446141941003101
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كلية الطب/جامعة ميسان663.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيسجاد حميد علي كاظم7447281941007017

كلية طب االسنان/جامعة ميسان674.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيزهراء كاظم زغير مشري7448281942062027

كلية طب االسنان/جامعة ميسان673.2اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين حيدر هادي يحيى7449281941006047

كلية طب االسنان/جامعة ميسان672.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائينبأ سعد حيدر محمد7450281942063095

كلية طب االسنان/جامعة ميسان672.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيطيبة كمال عبد الزهرة جبر7451281942050034

كلية طب االسنان/جامعة ميسان671.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمحمد صالح حسن طريح7452281941009055

كلية طب االسنان/جامعة ميسان671.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب صالح خميس محمد7453221942204080

كلية طب االسنان/جامعة ميسان671.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد كاظم شنته سعد7454281941006144

كلية طب االسنان/جامعة ميسان669.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائياساور عباس وحيد عوده7455281942080001

كلية طب االسنان/جامعة ميسان669.0اعدادية كميت للبنينميساناحيائيمؤمل حسين جبار محسن7456281941015017

كلية طب االسنان/جامعة ميسان668.2ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى كامل محمود كاظم7457131942281064

كلية طب االسنان/جامعة ميسان667.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر يوسف عوده يوسف7458161941140090

كلية طب االسنان/جامعة ميسان666.1ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائياحمد امير غازي عوده7459161941003001

كلية طب االسنان/جامعة ميسان666.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحمزه غانم نوري خلف7460161941060037

كلية طب االسنان/جامعة ميسان666.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيسارة وضاح عبد العلي يوسف7461261942143077

كلية طب االسنان/جامعة ميسان666.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزينب حسنين رحيم حسن7462281942052055

كلية طب االسنان/جامعة ميسان665.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائيعلي حسين صبر علي7463261941160033

كلية طب االسنان/جامعة ميسان664.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي حميدي صالح7464161942202094

كلية طب االسنان/جامعة ميسان664.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيأفنان عبد الرزاق محمد احمد7465161942184001

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.1ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى محمد صالح سلمان7466221942421084

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا محمد نعيمه مطر7467161941075137

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك كامل منصور صالح7468161942145034

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمنار جاسم محمد عسكر7469161942165426

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيزهراء عقيل شايع محارب7470281942077021

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى نبيل حسن هادي7471121941015018

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزينب سالم فليح جويلي7472281942059079

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين حامد حسون فرج7473141941016032

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيايات محمد صباح نافل7474261942106017

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسرى معمر عبد القادر جاسم7475161942165282

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى عدنان حسين ناصر7476221941053142

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيهيلين ياسر خضير حسين7477221942143318

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيهمام قيس تركي محمد7478181941146027

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيحسين مارد حمود كاظم7479281941001037

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزينب حسين كاطع رويح7480281942052056
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد رعد خرباط شذر7481261941001164

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيامنه حسن صاحب عبيد7482281942096002

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0الخارجياتميساناحيائيرسل عالء عبد المحسن ياسين7483281942401008

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيباقر عبيد محسن حمادي7484241941019009

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الهادي كاطع عزيز7485161941075175

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك حامد عواد علي7486161942184052

كلية طب االسنان/جامعة ميسان662.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس حازم جاسم محمد7487161941094054

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.9ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسجاد علي عبد الحسين علك7488161941075100

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.8ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس عدي احمد عبود7489161941392004

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.6اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه مظفر عبد الكاظم جابر7490241942121276

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الحسين راشد معارج7491221941028054

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم ماهر محمد جاسم7492161942202164

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيعباس محمد خضير عباس7493261941048029

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمهيمن خالد عبد الحسين هاشم7494271941035097

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيبه عقيل هاشم جازع7495161942145113

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيساره قاسم اسماعيل جاسم7496281942073030

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0ثانوية االقصى للبناتميساناحيائيتقى كريم عالوي شريب7497281942071003

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيزهراء عوده جبر خلخال7498261942074043

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيربى فهد حميد عباس7499261942120071

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائياحمد بهاء فوزي يوسف7500181941089002

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةاحيائيعلي صالح احمد مجيد7501161941124011

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيهدى ذياب فزع شاطي7502261942080190

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسن محمد علي7503141941021102

كلية طب االسنان/جامعة ميسان661.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد الكريم احمد عبد العالي7504161942383143

كلية طب االسنان/جامعة ميسان660.5ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمصطفى وسام سعيد عبد الهادي7505161941003028

كلية طب االسنان/جامعة ميسان660.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة مثنى خالد محمد7506161942332092

كلية طب االسنان/جامعة ميسان660.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي ابو طالب بدر عبد هللا7507161941140043

كلية طب االسنان/جامعة ميسان660.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيمرتضى عزيز مبارك غانم7508281941032029

كلية طب االسنان/جامعة ميسان660.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد جمال عبد الودود صبري7509161941126001

كلية طب االسنان/جامعة ميسان660.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره لؤي عبد الكريم محمود7510161942165266

كلية طب االسنان/جامعة ميسان660.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيمحمد قيس عواد علي7511211941225038

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائينور بالسم محمد جبر7512281942070064

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمسلم كريم جبار بريدي7513111941007025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيحسين ماجد جمعة عبد الحسن7514281941002015
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان675.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد سليم عوده عبود7515281941006018

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيمرتضى محمد شلوم داغر7516281941007042

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيابو الفضل ريسان خنجر علي7517281941014001

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمصطفى محمد جابر عالوي7518281941001119

كلية الصيدلة/جامعة ميسان673.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزهراء جاسم هليون لعيبي7519281942069019

كلية الصيدلة/جامعة ميسان673.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيزهراء جمعة هبسي دريج7520281942062020

كلية الصيدلة/جامعة ميسان671.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائينور الهدى ناصر حسين علي7521281942080025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان670.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيسلسبيل نبيل عبد الرضا عبد الوهاب7522281942051072

كلية الصيدلة/جامعة ميسان670.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيسجاد حيدر عبد الجليل نصيف7523231941014045

كلية الصيدلة/جامعة ميسان670.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيفاطمة محمد حمود هداب7524281942051083

كلية الصيدلة/جامعة ميسان670.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيبدر سعيد اسماعيل ماري7525161941094012

كلية الصيدلة/جامعة ميسان670.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء فرحان راشد دويج7526221942141076

كلية الصيدلة/جامعة ميسان669.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد حميد جابر محسن7527281941006140

كلية الصيدلة/جامعة ميسان669.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيحوراء سالم عيدان محمد7528221942309005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان669.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزينب صابر عبد خفي7529281942052057

كلية الصيدلة/جامعة ميسان669.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمجتبى حسن عبد الرزاق مظلوم7530281941006127

كلية الصيدلة/جامعة ميسان669.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيمريم مشتاق صالح كريم7531281942065059

كلية الصيدلة/جامعة ميسان669.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيايات درعم غازي فيصل7532281942060003

كلية الصيدلة/جامعة ميسان668.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمؤمل فراس عبد الرحيم كاظم7533271941002145

كلية الصيدلة/جامعة ميسان668.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسافره عبد الرضا جبار عباس7534241942220313

كلية الصيدلة/جامعة ميسان668.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسن عبود عطيه7535141941011029

كلية الصيدلة/جامعة ميسان668.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عقيل عبد الكاظم جاسم7536261942132072

كلية الصيدلة/جامعة ميسان668.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائينور حميد حنون غضيب7537281942063102

كلية الصيدلة/جامعة ميسان668.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيدعاء رضا عيال كاطع7538281942055030

كلية الصيدلة/جامعة ميسان668.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيايه عبد الهادي ياسين خضير7539281942080006

كلية الصيدلة/جامعة ميسان668.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيآمنه محمد ساهي رمضان7540281942059003

كلية الصيدلة/جامعة ميسان668.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة سلمان داود خير هللا7541161942202134

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيبتول لؤي محسن حسن7542131942121021

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيحسين عبداالمير حميد يحيى7543211941046004

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائينور الهدى ستار جبار بداي7544161942228127

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتقى جاسم حميد صالح7545231942088078

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائييقين حميد ناصر مهدي7546221942113308

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيصفا عقيل شهاب احمد7547281942070043

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيدعاء حسن عبد عبد هللا7548231942137017
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب خالد يحيى حميد7549231942087175

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسيني ضياء الدين فيصل غازي7550161941060035

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيوفاء عبد الهادي وادي موسى7551161942152259

كلية الصيدلة/جامعة ميسان667.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيمسلم ابراهيم زيارة ايديم7552261941017094

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد حسين غازي حسين7553131941012004

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزينب سعدون علي حسين7554231942077077

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيايه احمد هادي سهيل7555241942080019

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيسكينه علي هادي مكي7556231942087215

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيازل احسان فليح حسن7557221942141016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى احمد مجيد حسن7558161941081018

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيتقى منتظر ناصر خلف7559221942103047

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمؤمل عبد المحسن عبد الحسين خضير7560161941105038

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عبد الرحيم جري حسين7561221942113046

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمسلم عقيل عطشان عبد علي7562221941002261

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيسوسن جميل عبيد مطير7563161942204040

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيهدى ريسان حربي راضي7564221942168044

كلية الصيدلة/جامعة ميسان666.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حيدر عباس هادي7565251941052059

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.9اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيهدى حسين قادر احمد7566201942180122

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيايات عبد المهدي عبد االمير محمد7567161942153009

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائييسرى جمال كنهار ذياب7568221942141267

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه وادي محسن فرج7569221942204101

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيهاله كريم منصور محمد7570281942060045

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيعلي طارق راضي عيدان7571281941010016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى عباس فاضل محمد رضا7572231941020384

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين حسن زهراو فليح7573141942145034

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيايه عبد محمد جواد7574211942156009

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا نعمه حسين حسون7575251941044189

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتالد عماد حبيب عليوي7576251942062202

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيحنين حسين سلمان حسن7577231942119054

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيمنار صبحي حسن هنبه7578291942053078

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيقاسم سعيد خليف ياسين7579231941014086

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيأنس عبد الحسن بدري عباس7580231942129001

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عدنان كاظم موسى7581161941075130

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد حسين حمزة عباس7582231941251150
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمحمد بدر ازغير اكبر7583231941012137

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحمزه خالد عباس جدوع7584231941006046

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيتقى سعد عبد العباس عبد7585271942061012

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيحنان خضير عجاج محمد7586161942247019

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الحسين فالح حسن دهر7587161941131025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان665.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحارث كاظم علي حسن7588161941075037

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عبد االمير فنخر جبار7589141942110153

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيكرار هاشم شحيت مغنم7590281941001085

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائينور الهدى محمد خضير محمد7591231942140070

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي جفات عبد هللا7592251942066051

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0ثانوية رابعة العدوية للبناتبابلاحيائيزهراء عقيل شنين جاسم7593231942157013

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيحنين خنجر عبد نعمه7594221942143072

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائياحمد حمزه نذير حوكان7595241941028003

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيدنيا نوري طراد خلف7596221942424055

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيروان جواد رعيط حسين7597251942075029

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياحمد رحمن انعيس احمد7598221941036010

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيسجى عبد الكاظم موسى عباس7599221942185076

كلية الصيدلة/جامعة ميسان664.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيحوراء احمد ناظم فرهود7600231942137014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان565.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد صادق عبد الرزاق كاظم عنيد7601281951006141

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان565.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي ابراهيم عذافه حواس7602281951006076

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان544.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيمصطفى عبد االمير عويز فرحان7603281951044146

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان592.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيمرام عبد الكريم ناصر فرج7604281942090033

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا مصطفى عبد الشهيد عبد هللا7605161941075139

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان585.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيابو ذر عدنان حسن جلعوط7606281941006010

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان592.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيزهراء حسين هامل جعفر7607281952059020

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان548.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيميسم سعد احمد عبد الوهاب7608281952063033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان637.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيمريم نوري حمود حلو7609281952060067

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان635.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيبتول عبد الرحمن يهودي نبيت7610281952078010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيساره كريم رحيم مشكور7611281952060046

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان628.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيهاجر حميد عبد السادة ثجيل7612281952075033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان628.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد عبد الستار عبد الجبار عليوي7613281951006146

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزهراء علي كاطع الزم7614281952062022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى عالء عبد الغفار رسن7615111951013065

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان620.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيفاطمة مشتاق غالب محمد7616281952055044

337 من 224صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان619.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيبراء جميل كاظم زامل7617281952055006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار باقر هادي عبد علي7618221951066008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيأيثار محمود نور محسن7619281952078009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان612.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقياكبر ستار مصلح اسمير7620281951002008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان612.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيحسن سعد منعم ماهور7621281951001027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان611.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن سوادي جابر كاظم7622161951128023

كلية العلوم/جامعة ميسان559.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيآسيا علي جوده جميغ7623281942081003

كلية العلوم/جامعة ميسان558.0ثانوية الدكتور عمار شذر االهلية للبناتميساناحيائيطيبة بشير بدر اسماعيل7624281942086006

كلية العلوم/جامعة ميسان543.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيضحى مجيد مفتن مسلم7625281942052070

كلية العلوم/جامعة ميسان540.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيبيداء حسن دائر نشيمي7626281942059032

كلية العلوم/جامعة ميسان535.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعمار عدنان حسن جلعوط7627281941006112

كلية العلوم/جامعة ميسان529.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيعذراء داود ثامر محمد7628281942063066

كلية العلوم/جامعة ميسان524.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزهراء علي راضي حوفي7629281952050029

كلية العلوم/جامعة ميسان518.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزينه حياوي جبار شنيث7630281952060044

كلية العلوم/جامعة ميسان513.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمحمد الباقر علي هاشم زاير7631281951001117

كلية العلوم/جامعة ميسان512.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمهدي قاسم اخواردة ازبين7632281951022117

كلية العلوم/جامعة ميسان504.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيسجاد موسى هاشم موسى7633281951002029

كلية العلوم/جامعة ميسان502.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي عبد الكريم عبد الصاحب مرزوق7634281951006100

كلية العلوم/جامعة ميسان496.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيمهيمن علي عبد مطر7635281951002084

كلية القانون/جامعة ميسان464.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمصطفى عاصف محسن يحيى7636281921015091

كلية القانون/جامعة ميسان459.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمصطفى سعد فالح عبطان7637281921004149

كلية القانون/جامعة ميسان458.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيموسى قاسم صيهود بدن7638281921002079

كلية القانون/جامعة ميسان452.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمحمد شاكر حسون غريب7639281921004136

كلية القانون/جامعة ميسان473.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقياحمد جواد كاظم صخي7640281951020002

كلية التمريض/جامعة ميسان611.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيزهراء علي عبيد كاظم7641231942140033

كلية الزراعة/جامعة ميسان424.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقينور عقيل محسن مسيعد7642281952071020

كلية الزراعة/جامعة ميسان420.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةميسانتطبيقيعلي ماجد ثاني اعنيد7643281951150008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان450.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيمرتضى قاسم غليم حمود7644281921021053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان445.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيسجاد ماجد حنين جاسم7645281921019051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان440.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيضحى ماجد عبود عداي7646281922078025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان436.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيعبد هللا ابراهيم جبار جاسم7647281921017015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان434.0اعدادية الثورة للبنينميسانادبييعقوب يوسف خالد حسين7648281921001044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان431.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيحسين وحيد خليفه ابو الهوش7649281921151092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان430.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيزين العابدين سليم خنوبه والي7650281921004059
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان429.0ثانوية البتول للبناتميسانادبييمان وليد رحمه رمضان7651281922056073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان428.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد سرحان جويعد شيحان7652141921018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان426.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبييوسف محمد ناصر حطيب7653281921018072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان426.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبيحسين فالح حسن علي7654281921104012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان426.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيشهد دعير كاطع عموري7655281922077045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان422.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيحيدر سامي فلحي جدوع7656281921022031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان421.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيهادي فرج فضالة محمد7657281921021067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان427.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيزهراء علي هاشم عبد الكريم7658131942243007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان423.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيحسين نجم عبد صالح7659281941151075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان462.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعبد المهيمن نعيم ناصر طعمه7660281951151394

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان459.0ثانوية ال الرسول االهلية للبنينميسانتطبيقيعلي حسين كريم حسين7661281951034008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان451.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيزينب حسن بني علي7662281952055026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان444.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمالك جاسم حسن ادهيم7663281951151574

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان440.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيمنتظر هاني لعيبط شرهان7664281951011157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان434.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعبد المجيب نعيم ناصر طعمه7665281951006072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان429.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقيدعاء علي كويم ضمد7666281952071007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان428.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيزهراء سلمان عبد الساده جاعد7667281952063017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان427.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد علي جبار زامل7668281951006150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان427.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيسجاد ناصر عبره باهض7669281951015014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان427.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر قاسم وادي صالح7670161951108025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان425.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد شاكر محمود شهاب7671281951006138

كلية التربية/جامعة ميسان484.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيعلي عبد الرزاق حسن عبد الرضا7672281921021036

كلية التربية/جامعة ميسان481.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيرسل كريم جاسم محمد7673281922050015

كلية التربية/جامعة ميسان478.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيعلي حميد حسين تقي7674281921021031

كلية التربية/جامعة ميسان467.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيمسلم حسن جلوب داخل7675281921007033

كلية التربية/جامعة ميسان465.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيايات رعد محمد عودة7676281922050006

كلية التربية/جامعة ميسان459.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيمتقين احمد بغداد جعفر7677281922056053

كلية التربية/جامعة ميسان459.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيفاطمه عبد الحسين كريم مطير7678281922056048

كلية التربية/جامعة ميسان452.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيزهراء عباس غانم خضير7679281922091022

كلية التربية/جامعة ميسان450.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيطيبه فيصل جمعه يونس7680281922094039

كلية التربية/جامعة ميسان443.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمهدي ريسان شياع مطر7681281921015101

كلية التربية/جامعة ميسان441.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيهديل خالد محمد فاخر7682281922072036

كلية التربية/جامعة ميسان437.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيسجا عادل جبار حسن7683281922072020

كلية التربية/جامعة ميسان436.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمنتظر طعمه غافل علي7684281921015099
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كلية التربية/جامعة ميسان435.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميسانادبيعذراء مهند عبد الباقي راشد7685281922087008

كلية التربية/جامعة ميسان435.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيزينب جلوب هاشم فالح7686281922056025

كلية التربية/جامعة ميسان435.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيزهراء نعيم حنون نفل7687281922082013

كلية التربية/جامعة ميسان434.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيعلي ميثاق شميس غضيب7688281921039040

كلية التربية/جامعة ميسان430.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيزهراء محمد فاخر صالل7689281922063018

كلية التربية/جامعة ميسان428.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيسميه كاظم بدر غانم7690281922092045

كلية التربية/جامعة ميسان427.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبياحمد غانم عبود عواد7691241921015004

كلية التربية/جامعة ميسان427.0ثانوية البتول للبناتميسانادبينور عزيز عيدان عبد هللا7692281922056064

كلية التربية/جامعة ميسان427.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيزهراء صبيح فاضل حسين7693281922090029

كلية التربية/جامعة ميسان515.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائينوره ربيع بعنون لعيبي7694281942078084

كلية التربية/جامعة ميسان510.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيمحمد تقي حيدر جبر عليوي7695281941002032

كلية التربية/جامعة ميسان499.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيأمال علي محسن منخي7696281942050001

كلية التربية/جامعة ميسان492.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيايمان علي حسون شرهان7697281942051011

كلية التربية/جامعة ميسان492.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائينور مهند عبد الجبار عبد7698281942063104

كلية التربية/جامعة ميسان486.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائيغفران عباس غالي مشحوت7699281942057019

كلية التربية/جامعة ميسان484.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيرضا حسين جمعه هاشم7700281841002017

كلية التربية/جامعة ميسان472.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيمنار مظلوم دوين بثينه7701281942068080

كلية التربية/جامعة ميسان494.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيطيبه زعيم صبر سلطان7702281952051051

كلية التربية/جامعة ميسان489.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيبراء ياسين جزل سهل7703281952096003

كلية التربية/جامعة ميسان487.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيفاطمة احمد مجيد حمادي7704281952055039

كلية التربية/جامعة ميسان476.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيبراء علي فرحان خليفه7705281952077015

كلية التربية/جامعة ميسان474.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيمحمد فرحان نجدي محمد7706281951018071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبييوسف خلف كاظم عليوي7707281921104040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيفاطمه سعد خزعل صابر7708281922050053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيمنتظر الزم بدن حميدي7709281921039056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيزينب علي عبد صالح7710281922190039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيرسل مصطفى كامل محسن7711281922055023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيامل ناظم عبادي حزيم7712281922053004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيمرسلين احمد بغداد جعفر7713281922056054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبياحمد علي حافظ غضيب7714281921039004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيازهار كريم علوان سرحان7715281922077004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان423.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيمريم حسين خلف شبيب7716281922051051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيشهد احمد زامل ذريب7717281922055051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبياحمد حازم محمد نعيمة7718281921002003
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيرقيه ماجد جاسم محمد صالح7719281922057018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيرقيه قاسم محمد جاسم7720281922050017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيزهراء عدنان عبد الوهاب عبد7721281922071013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيفاطمة احمد غسان عبد الصاحب7722281922091033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيمنال مشتت دعيج ناصر7723281922056056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيحسن كريم قاسم بهار7724281921010019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسرى هاني عوده حسين7725151942080006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيزينب بشير عبد الزهره احمد7726281942075013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس إبراهيم خليف زايد7727221941301026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيسجاد رحيم عطية رسن7728281941010010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيغاده مزهر خلف عكاب7729281942073042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيساره عبد العظيم جارح وهيب7730281942063050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيزينب احمد عبد علي حسن7731281942058016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيقبس حيدر كاظم محمود7732281942063086

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيفاطمه خلف بشيت خلف7733281942066031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0اعدادية الفجر للبناتذي قاراحيائيزهراء ساجد غازي محمد7734221942132018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي صبيح زغير كاظم7735161941089045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0ثانوية االقصى للبناتميساناحيائيشهد احمد وحيد جيجي7736281942071010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائينيران جمعه مالح حسون7737281942059157

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائياالء حسين كاطع رويح7738281942190010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيحنين عزيز جعفر خلف7739281942075005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزهراء يوسف جاسم محمد7740281942190061

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائينور حسين شنيشل كاظم7741281842060043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد راضي عبود بدن7742281951006132

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمحمد كريم كويطع محمد7743281951022098

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد علي حسين جوحي7744281951006151

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيبنين مجيد كريم حسن7745281952075005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيوديان سعد عنيد دوش7746281952083025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد كريم رحمه عوده7747281951151814

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمنتظر علي حسين جابر7748281951151735

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيسما عامر عبد المهدي محمد صالح7749281952059032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمصطفى ابراهيم جابر اجريح7750281951022102

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقينور عبد هللا ناجي عبد هللا7751281952057020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيحوراء عباس رحيم عجيد7752281952062009
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيشيرين ريحان جبار محيميد7753281952062037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيشهد حسن ابراهيم علي7754281952083015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيتبارك ماجد سعيد اسماعيل7755281952060012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيمحمد جاسم محمد فعل7756281951015031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيعلي جمعه شرهان محمد7757281951016097

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيدعاء عبد االمير حلموت كاظم7758281952190024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0الخارجيونميسانتطبيقيفالح حسن كاظم لفته7759281951400029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيايات هاشم قاسم محمد7760281952060007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحيدر موسى خلف حسن7761281951151238

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0الخارجيونميسانتطبيقييحيى حسن عبد علي شلش7762281951400041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيساره عواد علي داود7763281952190051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيوسن صبار علي عبدالحسن7764281952060070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0ثانوية جابر بن حيان للبنينميسانتطبيقيعلي نوري خليل احمد7765281951023016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقيمصطفى محسن حمود صالح7766281951101037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيغدير حسين حميد بدن7767281952057013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيزينب علي مناتي جاسم7768281952078022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيحسنين فاضل جلوب فالح7769281951012019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيمريم حيدر قوجان محسن7770281952074033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيساجدة اسماعيل علي حسين7771281952055028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيعباس كاظم أجليب مانع7772281951018047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد علي رسن علوان7773281951151043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار صباح اعبيد نجم7774281951151531

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانتطبيقيمنتظر حاتم فرحان رومي7775281951043031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيعباس حيدر جبار عبد الحسن7776161951026043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمصطفى محمد بنيان جبر7777281951151721

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيمرتضى حسين راضي حنيحن7778281951021059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيداليا كاظم غليم فرج7779281952105005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيهدى جواد كاظم حسين7780281952080021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيكوثر مهدي غموس حسين7781281922088056

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيتهاني فاضل عبد الحسن عبيد7782281922091010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيحسين كريم كاظم حمودي7783281921039019

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعقيل صالح جبار بدن7784281921004082

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان429.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزهراء عبد الحسين نعمه عبد7785281922050024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان428.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيمجتبى نعمة سلمان امشيري7786281821022073
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيزينب محمد رحيم حسون7787281922095032

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيندى فاضل وحيد سدخان7788281922061050

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانادبيمحمد علوان سيد برغش7789281921016053

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيزينب هالل فرحان جباره7790281922055045

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيهبه مفيد رؤوف مجيد7791281922050063

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيحسن سعد عرمان جاسم7792281921046012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان422.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيشهد احمد راضي حمود7793281922064022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيمؤمل سمير عجيل فارس7794231921192021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيزينب حكيم كاظم نويسي7795281922061022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيزهراء مناف عبد جرو7796281952090022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيزين العابدين عبد الرضا جاسب حميد7797281951008030

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيغفران علي امحيل كاصد7798281952050049

كلية الطب/جامعة المثنى685.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمحمد حسين علي موسى7799291941013045

كلية الطب/جامعة المثنى685.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسارة اديب هاشم جايد7800291942085096

كلية الطب/جامعة المثنى684.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعباس امير مجدي منشد7801291941003144

كلية الطب/جامعة المثنى684.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك علي جليل جبار7802291942085035

كلية الطب/جامعة المثنى683.7ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيايثار عامر مصطاف محمد7803291942076005

كلية الطب/جامعة المثنى682.7ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيحوراء ذكاء رسول كاظم7804291942076014

كلية الطب/جامعة المثنى679.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيياسر غيث عبدالحسين حنون7805291941003318

كلية الطب/جامعة المثنى676.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى احمد عايد نافع7806291941003271

كلية الطب/جامعة المثنى675.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيصفا علي عبد الحسين احمد7807291942052172

كلية الطب/جامعة المثنى674.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيحوراء علي حسن عبد7808291942057082

كلية الطب/جامعة المثنى674.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيزهراء حسين حسن ناجي7809291942058034

كلية الطب/جامعة المثنى673.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حازم لفته هويدف7810221941093068

كلية الطب/جامعة المثنى673.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيشهد داخل طارق كامل7811291942056096

كلية الطب/جامعة المثنى673.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد االمير حسين محل7812221942143139

كلية الطب/جامعة المثنى673.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيمريم قاسم خنجر عويد7813291942065075

كلية الطب/جامعة المثنى672.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمصطفى حبيب حمزه جابر7814291941100137

كلية الطب/جامعة المثنى672.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيضي صالح مهدي فرحان7815241942082057

كلية الطب/جامعة المثنى672.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء عبد االمير محمد جواد رضا7816291942057131

كلية الطب/جامعة المثنى672.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيبراء احمد بهلول ثعبان7817291942053013

كلية الطب/جامعة المثنى672.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيحوراء جواد كاظم غضب7818241942094031

كلية الطب/جامعة المثنى671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى حاكم جوده جالب7819241941001295

كلية الطب/جامعة المثنى671.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيحسين مراد عاشق منيجل7820241941164005
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كلية الطب/جامعة المثنى671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسنين وداي محمد جساب7821241941001054

كلية الطب/جامعة المثنى670.3ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمنتظر عدي محمد عبدالكريم7822241941041043

كلية الطب/جامعة المثنى670.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي عبد الحسين عبد7823241941008114

كلية الطب/جامعة المثنى670.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيضي رقيب عبد الرحمن محمد7824241942120189

كلية الطب/جامعة المثنى670.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائياسراء سعد سلمان هميم7825221942185005

كلية الطب/جامعة المثنى670.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيامير سالم علي غانم7826221941033017

كلية الطب/جامعة المثنى670.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائييقين منعثر محيسن نصر هللا7827221942113311

كلية الطب/جامعة المثنى669.2ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيصادق رستم هادي حميد7828291941020019

كلية الطب/جامعة المثنى669.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسام الدين علي شياع كزار7829221941002045

كلية الطب/جامعة المثنى669.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيسمانة زياد مروح سرحان7830241942094081

كلية الطب/جامعة المثنى669.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حامد تكليف تهلوك7831241941003272

كلية الطب/جامعة المثنى669.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمرتجى مراد فرهود كسار7832221941039130

كلية الطب/جامعة المثنى669.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى كاظم عكروش عبيد7833241941035111

كلية الطب/جامعة المثنى668.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيبنين صباح حميد عبود7834291942071020

كلية الطب/جامعة المثنى668.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيلجين عبد علي حبيب حسين7835221942135165

كلية الطب/جامعة المثنى668.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيكرار حسن حسين جاسم7836291841002129

كلية الطب/جامعة المثنى668.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيشروق عبد الحسين ناصر عيسى7837221942113176

كلية الطب/جامعة المثنى668.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيمريم صاحب عبد الرضا حزام7838291942160069

كلية الطب/جامعة المثنى668.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائينورالهدى كامل عبادي شعالن7839291942056133

كلية الطب/جامعة المثنى667.9ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى حسن مهدي هاشم7840241941041041

كلية الطب/جامعة المثنى667.8ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيفاطمه عبدالرحمن جواد علي7841291942076042

كلية الطب/جامعة المثنى667.6ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيساره عباس علي مهدي7842241942084022

كلية الطب/جامعة المثنى667.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حيدر راضي فرهود7843221942421063

كلية الطب/جامعة المثنى667.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرود حيدر علي حنتوش7844221942185049

كلية الطب/جامعة المثنى667.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسين ناظم عباس كعيد7845231941006045

كلية الطب/جامعة المثنى667.0ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائياحمد راضي ابو حسنه حسن7846291941020004

كلية الطب/جامعة المثنى667.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمنار محمد حسب ناصر7847221942185110

كلية الطب/جامعة المثنى667.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمريم كامل رزاق جرجيس7848291942052229

كلية الطب/جامعة المثنى666.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيبنين رياض كامل جبر7849241942101021

كلية الطب/جامعة المثنى666.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن عالء كاظم علي7850101841008005

كلية الطب/جامعة المثنى666.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيحسين رائد حسين يونس7851291941013013

كلية الطب/جامعة المثنى666.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد عبد المنعم عبيد عزيز7852231941013077

كلية الطب/جامعة المثنى666.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحسين ضياء غني لفتة7853221941356027

كلية الطب/جامعة المثنى665.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيسرى ثائر عبد الواحد محمد7854231942114076
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كلية الطب/جامعة المثنى665.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عدنان حسن سعدون7855221942113223

كلية الطب/جامعة المثنى665.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينبأ رائد هاشم عبودي7856271942056358

كلية الطب/جامعة المثنى665.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي احمد جواد حسين7857231941002159

كلية الطب/جامعة المثنى665.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم حمزه فاضل يوسف7858241941003007

كلية الطب/جامعة المثنى665.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك حيدر بشبوش حسين7859291942085032

كلية الطب/جامعة المثنى665.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحسين احمد صالح حسن7860231941009030

كلية الطب/جامعة المثنى665.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسين علي حسين7861241942121255

كلية الطب/جامعة المثنى664.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمجتبى زهير محمد جعفر7862271941005196

كلية الطب/جامعة المثنى664.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائينبأ فاضل حرب نجد7863221942112077

كلية الطب/جامعة المثنى664.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيامير ياسر كاظم جبر7864241941076007

كلية الطب/جامعة المثنى664.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائينوار كريم إبراهيم شنان7865241941001321

كلية الطب/جامعة المثنى664.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيياسمين محمود حسن كزار7866261942120270

كلية الطب/جامعة المثنى664.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعلي عبد الحسين رشيد حسين7867231941282063

كلية الطب/جامعة المثنى664.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمرتضى علي جابر عبد الحسين7868291941003265

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر عبد هللا عذاب معيبد7869221941306238

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيايه ميري عبد زيد عبد الحسين7870241942124021

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد عدي عبد هللا حسين7871221941036253

كلية الطب/جامعة المثنى663.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيكوثر حسين عبداالمير عبيد7872291942088053

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد خالد ناصر الهيبه7873221941002005

كلية الطب/جامعة المثنى663.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الزهره شاكر عبيس7874241941001182

كلية الطب/جامعة المثنى663.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل اثير احمد مطلك7875141941034013

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيمريم فارس فاضل موسى7876171942301115

كلية الطب/جامعة المثنى663.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيمريم حالوي عوين شخير7877231942202010

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائياحمد باسم شنين جاسم7878231941006001

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عبد االمير عبود عنيد7879221942323251

كلية طب االسنان/جامعة المثنى673.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيتبارك نزار هاشم عبدهللا7880291942053017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى673.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيسجى موسى عبد الحسن شمال7881291942053050

كلية طب االسنان/جامعة المثنى673.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيامير حسون عبد عطية7882291941153039

كلية طب االسنان/جامعة المثنى672.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيتبارك صالح حسن فرهود7883291942079009

كلية طب االسنان/جامعة المثنى671.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمنار هيثم مهدي عزيز7884291942052236

كلية طب االسنان/جامعة المثنى667.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيغدير عادل جواد كاظم7885291942079032

كلية طب االسنان/جامعة المثنى666.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيساره اسعد عبد زويد7886221942203061

كلية طب االسنان/جامعة المثنى666.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيجنات علي عبدالرسول عبدعلي7887291942052064

كلية طب االسنان/جامعة المثنى666.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائيفاطمه علي نافع صداعي7888291942082019
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى665.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزينب فليح رواك هداد7889291942052149

كلية طب االسنان/جامعة المثنى664.8ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيعلي اياد علي مزهر7890221941080017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى664.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيسجى صباح خلف خليل7891201942114045

كلية طب االسنان/جامعة المثنى664.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيطالب ساجت كرين نعمه7892221941067057

كلية طب االسنان/جامعة المثنى664.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيمنار نجم هداي عبود7893241942020009

كلية طب االسنان/جامعة المثنى664.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيحيدر نعيم راشد احمد7894221941018016

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيأمير محمد فالح فشاخ7895221941076004

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيمرسلين محمد حميد عبد الرضا7896221942272016

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي حميد مجيد7897241941006018

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب عباس نجم خضير7898271942063095

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيجعفر احمد مهدي ناجي7899241941003056

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعباس مهدي كاظم رفيع7900271941005119

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي سالم نعمه حسين7901271941014134

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيصادق هاتف جبر مرزه7902241941001134

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى ناصر حمد كريدي7903121942093061

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيعلي كريم رمان جاري7904221941018043

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيجواد سالم جواد حسين7905291941153065

كلية طب االسنان/جامعة المثنى663.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيغدير رعد عطيوي عزيز7906291942052182

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.9ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيزهراء عداي شالل حمود7907241942084018

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيدانية جعفر مولى جعفر7908131942121036

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قاسم سعدون حمزه7909241941010136

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيديار كاظم مليوخ عطيه7910291942088018

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيايمان محمود طعيمه جاسم7911251942170047

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيصبا رزاق حاجم سلطان7912251942095065

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيمنى خضر صالح عليوي7913211942016015

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه سعد ناهي صالح7914111942075021

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد عبد عواد7915241942121193

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيايات علي حسين عواد7916261942126009

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جواد كاظم غضب7917241942220202

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه سالم ثامر شاكر7918241942117126

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الكريم حسن حسين7919241942121182

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيضحى حسين هادي حسن7920241942124097

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيتبارك علي شاهين بريسم7921221942185023

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر فارس شبر عبد الرضا7922241942136054
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء ميثم برزان عيسى7923221942421038

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيحوراء حامد جبار كاظم7924221942185030

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عادل ناصر طه7925221942135036

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء احمد هاشم يوسف7926241942120063

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيمصطفى سمير عبد محسن7927221941013131

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيحسن علي عنايه ضيدان7928221941015007

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسنين حسن عبد الحسين عباس7929241941010035

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمنة هللا مؤيد جواد حسين7930291942052237

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيهدى فالح مهدي صالح7931231942115179

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياالء هاتف حميد خضير7932241942134018

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائينورالحسين عقيل حبيب كاظم7933241941041048

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيموسى حسام عبد االمير محسن7934101941002094

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر مازن صبري محسن7935221942421072

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيسجى حسن وحيد سويلم7936221942321093

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمريم حسن عبد ياسر7937221942185106

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائياحمد ازهر جابر موسى7938221941019004

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيبالل حميد فيصل شياع7939231941010014

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حميد غازي كاظم7940231941257119

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيزهراء عامر هاشم دخيل7941231942137026

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عارف يوسف علي7942291942057215

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمجتبى احمد عبد زيد كريم7943271941011106

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيالحسن علي مدلول نعمه7944251941009024

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيتبارك نسيم محمد عباس7945291942076011

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيقطر الندى علي محسن عسكر7946251942062698

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيحوراء شاكر جبير غاوي7947291942057080

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعباس جالوي كاظم عبد الرضا7948291941002093

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي قيس صاحب شهيب7949121941002031

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيرقية فارس صالح مهدي7950241942100046

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي راضي ناصر كاظم7951241941001174

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيمريم خالد هجهوج اسماعيل7952221942170080

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد مجيد عالوي7953221942207020

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد جبار زغير7954221942128040

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمحمد مرتضى حيدر حسين7955241941016113

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسين عدنان عبد االمير حلواص7956271941002056
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيشهد احمد جساب عطيه7957251942097083

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ابراهيم صالح كاظم7958241942108066

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قيس تركي مغير7959241941001262

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين محمد احمد محمد7960241941001073

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر عالوي ناصر حسين7961241941037024

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيعلي حسن عباس نعيم7962241941041027

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيرغد كامل دويح حنش7963241942107044

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي منصور ابراهيم فاضل7964241941002109

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين هشام عبدالرضا عباس7965291941003095

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيثامر عبد الحسن نعمه بريسم7966251941045021

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين محمد احمد عبود7967211941002048

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوارء جليل اسماعيل ابراهيم7968251942062215

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزينب عالء محمد نصار7969281942190064

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين دنين جوده7970221941053086

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.6ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيصديق عادل خيري عبد الرزاق7971141941046011

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيرميم احمد عبد الغني امين7972211942138059

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيشكران بشار عبد عون يوسف7973261942143083

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيياسر محمد مجيد عبد الهادي7974231941011102

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي جاسم حسين7975241942122057

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد االمير حسين برهان7976241942119067

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيعباس موسى محمد رضا7977221941010088

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيزين العابدين ادريس زعيزع محمد7978231941168009

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيعبدهللا عامر كاظم ناجي7979231941169028

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيمنتظر عمار مدلول صكبان7980231941169039

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة معتز غالب باقر7981161942184164

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين جودت كاظم سلمان7982221941053054

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيمهيب صالح كريم عمران7983231941001131

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ناصر عبد الحسين لفته7984221942141205

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر نجم اعبيد جيجان7985241941003305

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفيد موفق طالب كاظم7986231942114110

كلية الصيدلة/جامعة المثنى675.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيامنه باسم شمخي جبار7987291942079004

كلية الصيدلة/جامعة المثنى675.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين عبد المحسن عبد هللا راضي7988291942051053

كلية الصيدلة/جامعة المثنى674.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيمسار حسين علوان جبار7989291942058074

كلية الصيدلة/جامعة المثنى674.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء لهيب احمد جساب7990291942050096
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى673.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيامير حميد والي كاشي7991291941003024

كلية الصيدلة/جامعة المثنى673.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر محمد ساجت عطشان7992291941003112

كلية الصيدلة/جامعة المثنى672.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزينب معاذ محمد حسين7993291942050111

كلية الصيدلة/جامعة المثنى672.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين حسين نجم شناوة7994291942051048

كلية الصيدلة/جامعة المثنى672.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمرتضى محمد طه محمد7995291941002180

كلية الصيدلة/جامعة المثنى671.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيأحمد هيثم صابر علي7996221941016002

كلية الصيدلة/جامعة المثنى671.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيشفاء غدير سعدون عريج7997221942185079

كلية الصيدلة/جامعة المثنى670.0ثانوية المبدعون االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين مجيد عبد الزهره عبد الحسن7998221941378001

كلية الصيدلة/جامعة المثنى670.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيكرار علي حسن عبد7999291941016041

كلية الصيدلة/جامعة المثنى670.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيسيناء كامل عبدهللا عباس8000291942052161

كلية الصيدلة/جامعة المثنى669.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيضحى حمزه حليم جبر8001231942109135

كلية الصيدلة/جامعة المثنى669.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزهراء عباس علي سعيد8002231942096051

كلية الصيدلة/جامعة المثنى669.0الخارجياتذي قاراحيائيبراء احمد حميد جبار8003221942401012

كلية الصيدلة/جامعة المثنى669.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعلي عصام صادق عباس8004211941052073

كلية الصيدلة/جامعة المثنى669.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيفرح حمزه عبد جبر8005241942139130

كلية الصيدلة/جامعة المثنى669.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس حيدر هالل كريم8006241941003131

كلية الصيدلة/جامعة المثنى669.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيصالح محمد علي عباس8007211941029016

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.2ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيامل كمال عبد هاشم8008241942084001

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيكاظم فالح عبود غايب8009251941045097

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيهبه سجاد احمد هادي8010271942089115

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيحنين حسن هادي نعمه8011271942089031

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيفرح كاظم علي حسن8012291942053071

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيايات هيثم عبد الحسن عداي8013221942185018

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر حميد حسوني احمد8014241941076021

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائياديان حسين عطيه عبد8015241942110002

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيرقيه رشيد وحيد خومان8016241942110029

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيامنه علي حسين جلود8017221942185015

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمنتظر عبد الرحمن شهاب جياد8018291941005125

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمصطفى رائد طارق عباس8019221941003225

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيأيالف ايهاب محمد جهاد8020231942088008

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيروى سامي كاظم علي8021241942122045

كلية الصيدلة/جامعة المثنى668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد زيد جليل مطلب8022251941031318

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صفاء الدين فيصل غازي8023251941031686

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياسعد حمد جفات مدفون8024291941007030
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى احمد شهاب احمد8025101942109029

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيعلي حسين عبيس عبد علي8026231941018026

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيرقيه يوسف عباس جبر8027221942175078

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيضحى رشاد كاظم جياد8028251942110027

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عباس عباده عودة8029241942103019

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيايات جواد كاظم فليح8030231942154003

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيزهراء محمد حسن موسى8031261942126035

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيبتول محمد حسن ظاهر8032221942175029

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيايه حسن وساك عبد هللا8033231942116002

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى علي حسن كاظم8034251941045140

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين احمد حسن عطشان8035251941031180

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عباس حسين عبد هللا8036241942114236

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى هاشم محمد عبد8037221942178114

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد صاحب عبيس8038231942087255

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيمريم حسين حسن حسين8039231942139047

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك نديم قزموز شالش8040241942114058

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد هاني عبد العباس نشب8041251941031064

كلية الصيدلة/جامعة المثنى666.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس فاضل وجر عمران8042241941208030

كلية الصيدلة/جامعة المثنى666.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيتبارك سعود عزيز محمد صالح8043221942321030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى565.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحيدر سلمان لفته حسين8044291951002040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى525.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسين مؤيد فيصل عبد8045291951007049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى486.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيحسن علي ذجر مرهج8046291951107004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى478.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين عوده دوام8047221951011055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى477.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيمنار محسن كامل سهر8048291952055032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى477.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيسجاد كاظم شاكر سهر8049291951007075

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى477.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيبنين غصاب محمد حمزة8050291952160013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى476.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا صفاء عبد هللا عبد الزهره8051161951006065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى469.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى برهان عبادي بشان8052291951025086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى468.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك رائد عزيز مشتت8053161952161008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى468.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحكمت مازن حكمت حميد8054291951003065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى467.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيجواد كاظم معن خوير8055221951375006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى467.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي هيثم جبار عبد8056221951002042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى463.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعمار ياسر شاكر غريب8057161951038102

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى604.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيغدير عماد فنجان فوال8058291942051240
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى603.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحسن عباس كامل حسن8059221941039024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى603.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينبا نوري جبار حمادي8060291942052244

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى597.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيعلي هشام تركي عزيز8061291941013040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى596.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيكرار حيدر صتات محيميد8062291941100106

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى581.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيضياء علي ياسر صافي8063291951004074

كلية العلوم/جامعة المثنى557.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيساره مكي عبدالعباس خضير8064291942088036

كلية العلوم/جامعة المثنى550.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينبا فؤاد عبد الستار داود8065291942052243

كلية العلوم/جامعة المثنى545.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيمالك رضوان عبدالرضا اسماعيل8066291942050158

كلية العلوم/جامعة المثنى545.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيياسر عبدالرحيم خروع سعد8067291941013068

كلية العلوم/جامعة المثنى539.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيكوثر جاسب بردان دليل8068291942051273

كلية العلوم/جامعة المثنى529.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيامير علي رزاق عبدالساده8069291941007038

كلية العلوم/جامعة المثنى527.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيبنين عصام عباس عبد8070291942160018

كلية العلوم/جامعة المثنى523.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيسجاد حسين كريم عجمي8071291941004050

كلية العلوم/جامعة المثنى521.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفضه سعد سوادي دويح8072291942057232

كلية العلوم/جامعة المثنى515.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيشفاء علوان جبار خضير8073291942057185

كلية العلوم/جامعة المثنى511.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيشهد فالح عبدالساده عبود8074291942052166

كلية العلوم/جامعة المثنى507.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيجعفر راشد باعي خضر8075291941004017

كلية العلوم/جامعة المثنى507.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيمالذ الرحمن نجم عبد علي8076291942085145

كلية العلوم/جامعة المثنى458.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعالء فارس كاظم علوان8077291951005059

كلية العلوم/جامعة المثنى453.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيظالل قاسم عبيس عبد8078291952054034

كلية العلوم/جامعة المثنى452.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيزينب عباس صالح عبود8079291952085014

كلية العلوم/جامعة المثنى450.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسين حميد محمد شوكت8080291951007038

كلية العلوم/جامعة المثنى449.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيوفاء جالوي جبر كاطع8081291952160061

كلية العلوم/جامعة المثنى443.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيعلي اسعد رزاق جمعة8082291951151109

كلية العلوم/جامعة المثنى442.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقياالء مهيب افوين ابراهيم8083291952067003

كلية العلوم/جامعة المثنى440.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيدنيا صاحب برهان عناد8084291952053008

كلية العلوم/جامعة المثنى439.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيفاطمة بهلول برهان صفوك8085291952050045

كلية العلوم/جامعة المثنى438.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيساره حبيب كامل حسن8086291952053016

كلية العلوم/جامعة المثنى436.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىتطبيقيام البنين عباس محمدحسين عبادي8087291952088003

كلية العلوم/جامعة المثنى435.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقياحمد رياض جوده كاظم8088291951007004

كلية العلوم/جامعة المثنى434.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيفرقان امجد خضير هادي8089291952057078

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى496.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء احمد علي كاظم8090291942050081

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى495.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيسيماء كاظم عباس محمد8091291942065044

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى483.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعبدالمحسن رعيد عويجل ربح8092291941007204
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى476.0ثانوية المنار االهلية للبناتالمثنىاحيائيشمس رياض عجمي حميدي8093291942081007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى473.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء حميد عبدهللا نحار8094291942050083

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى471.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائينبا فارس ستار عبد الجبار8095291942062043

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى471.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعباس خليل رحيم صالح8096291941007191

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى452.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىتطبيقيضياء محمد اسود دوخي8097291951008016

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى445.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيزيد علي جبار ناجي8098291951003074

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى440.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيحوراء حسين سلمان خريبط8099291952051037

كلية القانون/جامعة المثنى446.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيمروه حيدر رحيم عمران8100291922060129

كلية القانون/جامعة المثنى445.0ثانوية أوروك االهلية للبنينالمثنىادبيعلي رعد حسين زغير8101291921030008

كلية القانون/جامعة المثنى436.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء حسين مدلول هرو8102291922060063

كلية القانون/جامعة المثنى434.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسن محمد داخل زغير8103291921017040

كلية القانون/جامعة المثنى432.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبياحمد يونس عمار سعد8104291921017022

كلية القانون/جامعة المثنى431.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعبيدة ماجد سيار حرك8105291921001106

كلية القانون/جامعة المثنى431.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيغيث حسن سوادي حمود8106291921009103

كلية القانون/جامعة المثنى428.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيايهم علي نعيم جاسم8107291921017027

كلية القانون/جامعة المثنى427.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحيدر صادق علي مجيد8108291921017079

كلية القانون/جامعة المثنى427.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيسعيد صاحب مرعيد عبادي8109291921009064

كلية القانون/جامعة المثنى424.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينور عباس علوان عبطان8110291922078110

كلية القانون/جامعة المثنى423.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبنين عباس كاظم عبد االئمه8111291922078024

كلية القانون/جامعة المثنى420.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيكرار كريم عبد الرزاق موسى8112291921017185

كلية القانون/جامعة المثنى485.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيطفوف حازم فنجان كريم8113291942051225

كلية القانون/جامعة المثنى474.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمحمد عزالدين تركي عزيز8114291941013049

كلية القانون/جامعة المثنى458.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائينور شاكر كاظم عبد8115291942160078

كلية القانون/جامعة المثنى453.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيسجود حمادي عبدهللا شويع8116291952160036

كلية القانون/جامعة المثنى450.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقينجاة عباس فاضل عبين8117291952055033

كلية التمريض/جامعة المثنى650.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى ماجد صاحب زعيري8118291941003287

كلية التمريض/جامعة المثنى647.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء فاضل صبحي فاضل8119291942052126

كلية التمريض/جامعة المثنى640.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي سعد خورشيد زكر8120251941031465

كلية التمريض/جامعة المثنى634.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيزهراء هاتف جبار علي8121291942053041

كلية التمريض/جامعة المثنى633.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيهبه فضيح ناصر دنون8122291942083030

كلية التمريض/جامعة المثنى624.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيانوار توفيق عجة عبد8123291942051025

كلية التمريض/جامعة المثنى619.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيتبارك حسن كاصي عبد الرضا8124291942051067

كلية التمريض/جامعة المثنى616.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيبنين فضل هادي جوده8125231942089025

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى471.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه محمد احمد علوان8126291942052208
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كلية الطب البيطري/جامعة المثنى455.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك ابراهيم محمد سمير8127291942065015

كلية الزراعة/جامعة المثنى425.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى مكي فضل مشاري8128291941002192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى450.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيفاطمه طالب أحمد فؤاد محمد جواد8129291922057101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيفضاء سليم بشير برشاوي8130291922073049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى438.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيحسين نادر عجيمي حاشوش8131291921110017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى438.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين مؤيد عبد العباس نعمة8132291921017066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى437.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمجتبى عالء حسين علي8133291921001149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى435.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمحمد ضياء خزعل كاطع عيسى8134291921017212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى435.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزهراء علي شنان شدود8135291922056025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى433.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيفرح عبد الرحمن عبيد زرزور8136291922060123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى427.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيحنين محمد جاسم عبد الحمزه8137291922078033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى424.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيفرقان حسين علي حسون8138291922079064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحيدر محمد عبيد سوادي8139291941007125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيرحاب محيسن رجيوي ناجي8140291942058027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيصبا حميد فليح هداد8141291942052170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائيسرى علي كريم هويدي8142291942082015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين علي عياش بطي8143291941153098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيميسرة حميد مخيلف خليفة8144291942085146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعباس رشيد خليل عباس8145291941153166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمود عاجل كاظم فهد8146291941007321

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى434.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيعادل عبدهللا صبري نجم8147291941004064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى430.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحسين عايد كريم حسون8148291941002043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى426.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيحسين اسماعيل عبد علي8149291941026010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى422.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيسجى جبار كناوي جابر8150291942056092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى422.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيسجاد حبيب عبيد سعد8151291941100041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى422.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائينوره فالح نعمة محمد8152291942057264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد مجتبى نعمة محمود عطية8153291951003157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى439.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد منتظر نعمة محمود عطية8154291951003159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى438.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيدعاء علي عبد الهادي حميد8155291952160019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى437.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد مرتضى نعمة محمود عطية8156291951003158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى428.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد رعد عودة حسن8157291951007154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى426.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي صفاء عبد الرحمن محمد8158291851003144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى426.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىتطبيقيصفاء جاسم محمد كاظم8159291951109016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى424.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيسارة سعد لفتة جبار8160291952051068
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى424.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقياحمد يقظان حميد خضير8161291951007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى423.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمنتظر راشد باعي خضر8162291851003223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى423.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيايات عالء حسين علي8163291952051014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى422.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيندم وضاح طالب فليح8164291952058017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى421.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيزينب ثجيل عبد لهمود8165291952058008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى420.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي ستار اليذ هويدي8166291851007123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمرتضى صالح عبدالعالي مشكور8167291941007329

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى519.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيماريا نابليون شاهين اسماعيل8168291942085138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى515.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحوراء سامي دحام طالب8169291942051088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى514.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين علي كاظم فرهود8170291941003081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى499.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمحمد قحطان حمزه عوده8171291941002168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى498.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيكرار فاضل حسين عليل8172291941153259

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى497.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزينب ابراهيم ارزوقي كاظم8173291942055061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى495.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيبتول كطران كريم كندوح8174241942134027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى494.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيتبارك جاسم ناجي حسن8175291942160019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى491.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحمزة مهند علي حسين8176291941003098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى488.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائينور الهدى علي عبد العظيم ابراهيم8177291942085158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى487.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيهنادي جليل كاظم كويت8178291942050176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى481.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيرقيه محمد جابر محسن8179241942117068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى480.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء شوان غالي خضر8180291942057127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى478.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيميثم محل عطية عالك8181291941025092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى496.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيزهراء بهلول شاكر نجم8182291952056019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى473.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيحسين حبيب كشيش شنان8183291951106009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى463.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعباس مطرود عبد الساده عبد المهدي8184291851007105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى463.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيبتول جمال ناصر حسين8185291952050006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى461.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه جواد كاظم حسين8186241952104021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى459.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي طارق قاسم جبير8187291951007115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى600.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيوجدان عباس كامل حسين8188291922075058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى591.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيحوراء مدلول مهيدي مناع8189291922106013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزينب موسى كريم نعمة8190291922056030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهراء قيصر حمزه مجهول8191291922057065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى555.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزينب صالح كريم جبار8192291922057068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيمؤمل عبد االمير طريف حمود8193291921006038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى547.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيفاطمة رحمان دوهان فرفاح8194291922078093
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى547.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهره خزعل مذكور ناهي8195291922057058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيتقى احمد غافل عبد نور8196291922057028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمصطفى حيدر دشدوش هادي8197291921010131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى529.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبينور طالب جبار حسن8198291922066046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى526.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسن داخل كاظم محمد8199291921009025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى524.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيهدى عبد الرضا خضير جبل8200291922057130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبينور الهدى عبد الستار محمود هادي8201291922056047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيخديجه احمد زومان وساف8202291922060046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبينور موفق علي مطر8203291922084064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبراء عماد محمد شوكت8204291922078020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيغدير كريم مطر عليوي8205291922078087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيفاطمة علي مظلوم شنابة8206291922054109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى487.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء حسين جابر جاسم8207291922078052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى484.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبينور حامد عبد االمير محمد8208291922064060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيعادل عبد الحسين علي جودة8209291921028084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى470.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيحسين علي حمد مطلب8210291921028045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى468.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبيسحر حاكم عبد االئمة عبود8211291922089016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى459.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيرقيه ثابت سعيد مطرود8212291922064017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيطيبة حيدر اشالكه عوض8213291922058051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينور علي اموري طالب8214291922078112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيهدى ناصر عبد الحسين صادق8215291922056048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى454.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيحسين كامل عباس ظاهر8216291921153063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيكوثر حالوب عويد عاجل8217291922060124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى448.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه هادي سعد مسير8218291922084055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى616.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء صالح ساجت عبود8219291942057129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى596.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء ابراهيم رزاق حسن8220291942052105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى588.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء جاسم عبدالحسين مهدي8221291942085064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى582.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيزينب رياض كاظم شاني8222291942071042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيشهد سالم شاكر محمد8223291942065048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى568.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائينور ضياء عبدالحسين جبر8224291942051296

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى562.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيرقيه احمد حسين عبد الحسن8225291942052093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزينب قاسم محمد حسن8226291942052150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى558.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيبتول عبد الحسين عذيب مشاري8227291942160013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى556.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرسل حميد عليوي محمد8228291942057102
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى555.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيهبه حيدر حسن شمخي8229291942057269

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيضحى عطية نعمة شبلي8230291942153062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى582.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي زهير جاسم محمد8231291951003116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى571.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيزينب صاحب جاسم صاحب8232291952050027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيجعفر حاكم كاظم سعود8233291951002019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى507.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيرسل حسن علي يوسف8234291952052011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى505.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىتطبيقيفواطم احمد اسماعيل حمادي8235291952065011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى503.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيتبارك يوسف محسن كريم8236291952057017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى486.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي محمد عبداللطيف حميد8237291951003123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى465.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيزينب منذر عطيه مهدي8238291952053014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى457.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقينورة مازن علي حسون8239291952054044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيباقر لطيف حسون مهاوش8240291951100028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى451.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىتطبيقيفهد سوادي حسين كنكون8241291851109035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى449.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقياحمد حمودي علي جبار8242291951004002

كلية اآلداب/جامعة المثنى423.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيانوار جليل حميد جاسب8243291922050020

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقياحمد وسام فرج عبدالرزاق8244291951003016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى455.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيافراح والي عصيد دخيل8245291922084008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى454.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيغدير حسن داخل مسير8246291922057095

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى447.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيرقية وحيد عبد هللا معجون8247291922069028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى444.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيزينب جابر دريفش محمد8248291922160070

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى443.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيرغد صالح شهاب صباح8249291922063020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى437.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزينب علي جبار عتيق8250291922078067

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزهراء فاهم جياد معيش8251291922054058

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيسجى علي جاسم كاطع8252291922064035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434.0الخارجياتالمثنىادبيشهد  أحمد  مصطفى  جبار 8253291922401017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيبشائر فالح مديح حسن8254291922067006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينور ميثم قاسم جعاز8255291922078113

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيحامد جاسم محمد لفته8256291921106009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى429.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبنين علي ارضيوي حسين8257291922060026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى426.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيميسم محمد جواد طارش محمد8258291922078104

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه نجيب مذبوب ضيغم8259291922084053

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيحنين محمد ساجت عطشان8260291922058025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيأالء أحمد ابراهيم زويهي8261291922066001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسين سلمان شريف كشيش8262291921014051
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبنين عبد الستار هادي ديثان8263291922060024

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء خضير حاتم جبر8264291922060068

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبياحمد فاضل عبد هللا ظاهر8265291921009012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى421.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيقاسم عبد االمير بطاح جديع8266291821001125

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى421.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيايات جاسم زغير عفات8267291922054014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين كامل ياسر سلمان8268291941153102

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياسراء محسن هادي بجاي8269291942050005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب عباس شياع محيسن8270291942057159

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيمهدي كاظم جباري عبد8271291941004125

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيحياة حنج هوين ملوح8272291942050060

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى464.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيحنان شاكر كريم شاهر8273291942062016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى463.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحنين طالب راضي فضيل8274291942051086

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى462.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيامنه موسى ميزر حمزه8275291942055009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى461.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين كريم حمدان عواد8276291942051059

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى458.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيرحاب قاسم حلو حسن8277291942088019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى455.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة علي عبدهللا عناد8278291942085128

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى455.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء محمد عبدالرضا محمد8279291942052133

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى452.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيغدير عزيز محمود معيوف8280291942153067

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى450.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيمريم حيدر كريم عبار8281291942051275

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى450.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياسماء عبدالساده فليح ساجت8282291942050009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى446.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيسما حامد عبدالعزيز حسون8283291942055075

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى445.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحنين حمادي سعد عبيد8284291942051084

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى444.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيطيبة احمود حسون جبار8285291942051228

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى443.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيمريم حسن عوض سوادي8286291942160068

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى443.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىاحيائيفهد جابر عزران رطان8287291941107009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى442.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيفاضل عبدالحمزه جبير عبادي8288291941100098

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى440.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيبدر صالح طحيور ثامر8289291941153052

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى439.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيتبارك علي حسن عويد8290291942055027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى437.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيدالل عايد فرج منشد8291291942051104

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيتبارك سالم رزاق حسن8292291942160020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى459.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيبنين عباس حمزه عبداالمير8293291952052003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى452.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيبتول عوض بزون حميدي8294291952054008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى450.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيحنان محمد عبدالزهرة عبدالحسين8295291952051035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى446.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه مسلم عبدالحميد مكتوب8296291952056040
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى446.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيزينب قاسم كاظم محمد8297291952051064

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى445.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيباقر حامد حسوني هريس8298291851002018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى444.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيزين العابدين هاتف عبد السادة عبد هللا8299291951153142

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى444.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيحسين حميد خشان واجد8300291951107005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى440.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى كريم كاظم حمد8301291951100185

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيامال عباس مطر سلطان8302291952153005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى435.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيامجد جابر عبد الرضا زويني8303291951153032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقينور عادل عبادي حسين8304291952050061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى432.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيراسم ماجد عبيد مطر8305291951153129

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى430.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيفارس صبري فرحان صياح8306291951004112

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى429.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيهبة علي حسين طعيمة8307291952051108

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى428.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيوجدان امير عبادي عبدالرضا8308291952052028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى427.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيزينب عباس رسول عبد االمير8309291952160029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيزهراء محمد كريم بجاي8310291952055016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى425.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيفردوس فالح عبدالمهدي جابر8311291952051091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى424.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيسيف ميثم سجاد حنون8312291951007080

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيعال حسن علوان كاظم8313291952050038

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحسين علي كامل غالي8314291851002039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيزهراء سلمان حمزه خشان8315291952056021

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء489.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيصالح مهدي عبد حسن8316181951002028

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء485.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقينور الدين خليل احمد حسين8317181951002100

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء468.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنبارتطبيقيابراهيم محمد عواد حسين8318191951118001

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء552.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر تحسين حازم احمد8319181941030021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء598.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عبد الرزاق احمد عباس8320181942242122

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيريام احمد مجود فليح8321181942252009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيايات علي حسين علي8322181942230012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء569.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيماريه حسين طارق جاسم8323181942208033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء565.0ثانوية المعتصم للبنينصالح الديناحيائيتاج الدين ثابت مخلف حسن8324181941090004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء561.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم وليد خالد محمود8325181942230063

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء561.0ثانوية العفاف للبناتصالح الديناحيائيانوار طه عباس خميس8326181942251003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء560.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا ابراهيم كرم حسن8327181941002095

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء557.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيعبد الوهاب احمد حميد حمادي8328181941041031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء553.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيامنه كمال بدع مهدي8329181942230011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء549.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيهند مشعان رميض حماده8330181942140029
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء543.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيحنين مصطفى عواد خضير8331181942230026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء462.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقيدعاء محسن موالن عماش8332181952183014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء461.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيياسر عمار حبيب داود8333181951002102

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء438.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيرابعه وسام حسين سلمان8334181952242029

كلية التربية/جامعة سامراء420.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيالزبير احمد مطر خضير8335211921062007

كلية التربية/جامعة سامراء467.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيعائشه خالد عبدالواحد عبدالقادر8336181942252017

كلية التربية/جامعة سامراء463.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيفاهم صباح جاسم محمد8337261941055020

كلية التربية/جامعة سامراء458.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيغفران اياد عطاهللا اسعد8338181942221027

كلية التربية/جامعة سامراء452.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيايمان محمد حسن احمد8339181942221006

كلية التربية/جامعة سامراء450.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيعماد هاشم جبار لطيف8340181941002111

كلية التربية/جامعة سامراء449.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيأساور واثق فرج علي8341181942242002

كلية التربية/جامعة سامراء448.0ثانوية الملوية االهلية للبناتصالح الديناحيائيرانيا محمود خليل صالح8342181942266001

كلية التربية/جامعة سامراء440.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيمهدي صالح حسن محمد8343231941198049

كلية التربية/جامعة سامراء435.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمحمود نافع محمود عبد8344191941041047

كلية التربية/جامعة سامراء425.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيزينه حميد الطيف جاسم8345181942221015

كلية التربية/جامعة سامراء424.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيسفيان عبد الواحد ابراهيم عبد هللا8346201941020040

كلية التربية/جامعة سامراء463.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيمروه عاطف عبد خلف8347181952242069

كلية التربية/جامعة سامراء456.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقياسراء قدسي مكي مجيد8348181952242007

كلية التربية/جامعة سامراء454.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد عدي عايد ضاحي8349181951002079

كلية التربية/جامعة سامراء449.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الدينتطبيقياحمد سرحان علي محمود8350181951070007

كلية التربية/جامعة سامراء438.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيفرح كيالن فاروق حنون8351181952242064

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيثناء ياسر حسن علي8352181952276006

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيحمزه محسن كزار بردي8353231851198008

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارتطبيقيبدر طالب سنيم سفيح8354221951318004

كلية التربية/جامعة سامراء433.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقينور خالد مخلف عامر8355181952183040

كلية التربية/جامعة سامراء433.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيجيهان عبدالكريم حسين مطر8356181952242025

كلية التربية/جامعة سامراء432.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيغيث جهاد حمود عيدان8357251951007142

كلية التربية/جامعة سامراء431.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيهشام حميد عامر بريس8358221951374095

كلية التربية/جامعة سامراء429.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعلي حمود عويد مهنا8359231951051039

كلية التربية/جامعة سامراء429.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس سعد وحيد عيسى8360241951200023

كلية التربية/جامعة سامراء429.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيبسمه عماد عبود جاسم8361181952242022

كلية التربية/جامعة سامراء427.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقياركان فوزي علوان محمد8362181951040009

كلية التربية/جامعة سامراء426.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينتطبيقيحفصة مصعب حمد عباس8363181952374009

كلية التربية/جامعة سامراء425.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيابتهاج ناصر شكري محمود8364181952242002
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كلية التربية/جامعة سامراء425.0اعدادية النهضة المسائية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد القادر هيثم عبد القادر تركي8365181951335022

كلية العلوم/جامعة سومر551.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيزينب عيدان خفيف سلمان8366221942115042

كلية العلوم/جامعة سومر538.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيدعاء عبد الواحد هادي كشيش8367221942301003

كلية العلوم/جامعة سومر459.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمحمد عباس جواد كاظم8368221951091067

كلية العلوم/جامعة سومر453.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين احمد سالم عبد8369221951307048

كلية العلوم/جامعة سومر450.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيدعاء شالكه سالم حمادي8370221952311009

كلية العلوم/جامعة سومر442.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى خالد نصار نهار8371221951028062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر453.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمحمد عدنان نجم عبد الزهره8372221941311066

كلية القانون/جامعة سومر426.0ثانوية النرجس اللبناتذي قارادبيحنين حسن هادي لفته8373221922182003

كلية القانون/جامعة سومر426.0ثانوية الصدرين المختلطةذي قارادبيجابر عزيز جابر دخيل8374221921213002

كلية القانون/جامعة سومر468.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيعلي ناصر عبد حمزه8375221951033062

كلية القانون/جامعة سومر460.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمحمد ستار جبار ورور8376221951028060

كلية القانون/جامعة سومر430.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيميساء حميد نعيم ياسر8377221952321047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر437.0اعدادية القوارير للبناتذي قارادبيمروه جابر مسلم شتيوي8378221922413026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر424.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد عذاب عكيلي8379221942413033

كلية التربية األساسية/جامعة سومر446.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيبنين جاسم محمد منصور8380221922170011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر444.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيتقى حميد حنظل حاجم8381221922170016

كلية التربية األساسية/جامعة سومر432.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيهيثم عوده شاهين حسين8382221921028052

كلية التربية األساسية/جامعة سومر430.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيحمزه عبد االمير سمير ياسر8383221921028014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر428.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيزهراء محسن حسوني جاسم8384221922115029

كلية التربية األساسية/جامعة سومر427.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيحسين عالء فليح عبد الحسن8385221921028011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر457.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيسجاد حسن بجاي صافي8386221941079012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر443.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيحنين ستار حمود حطاب8387221942204041

كلية التربية األساسية/جامعة سومر440.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كريم خضير صالح8388221942394043

كلية التربية األساسية/جامعة سومر438.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتذي قاراحيائيهبه سعيد جليل فياض8389221942399018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر437.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيشروق ريسان صاحب عبد الحسين8390221942413048

كلية التربية األساسية/جامعة سومر433.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيزينب خلف ثجيل محيبس8391221942311033

كلية التربية األساسية/جامعة سومر431.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيشيماء حيدر رياض عبد المجيد8392221942417048

كلية التربية األساسية/جامعة سومر442.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيعباس ناصر طخيم حسن8393221951028041

كلية التربية األساسية/جامعة سومر441.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيرباب عباس فشاخ شكبان8394221952167011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر435.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيحيدر ستار عبود جابر8395221951095010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر435.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارتطبيقيرقيه اصالح علي حسين8396221952424005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر427.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر خالد فرحان زغير8397221951028067

كلية التربية األساسية/جامعة سومر426.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيامنه محمد حسون فليح8398221952170005
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر426.0ثانوية الميثاق للبنينذي قارتطبيقيغفران حنون كاطع صبيح8399221952064007

كلية التربية األساسية/جامعة سومر423.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيستار حسين عدل عذافه8400221951033040

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر445.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيزهراء حميد حسن فليح8401221922170033

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر424.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبييوسف كاظم طعيمه محمد8402221921311116

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر422.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارادبيعلي عبد اللطيف كاظم شيال8403221921307067

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر421.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارادبياحمد علي مكطوف مري8404221821046001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر437.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيسجى نصر هللا كاطع علي8405221952167019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء597.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياسراء حسن سلمان عبد الكاظم8406231942271019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء594.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا كاظم علي حسن8407141941005013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء574.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمالك واصي جساب سلطان8408251941012122

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء574.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيتبارك ماجد سلمان حسين8409231942086043

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء571.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب علي هاشم راضي8410231942087189

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء567.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائينرجس ميثم محمد كاظم8411231942096142

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء475.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزيد عامر خلف عليوي8412231841020111

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء460.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب علي حسين عليوي8413231942271213

كلية الطب/جامعة نينوى682.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيرسل رعد عبد الرحمن داؤد8414171942335012

كلية الطب/جامعة نينوى681.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمها محمد خميس صالح8415311942047181

كلية الطب/جامعة نينوى679.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم رقيب حمادي رجب8416171942233118

كلية الطب/جامعة نينوى678.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينب مظفر حسين علي8417171942286178

كلية الطب/جامعة نينوى677.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيايالف يونس علي حسن8418171942233015

كلية الطب/جامعة نينوى677.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيايه احمد عطية علي8419171942235028

كلية الطب/جامعة نينوى677.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينورا نبيل نذير بشير8420171942294288

كلية الطب/جامعة نينوى677.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب اسامة حامد علي8421171942294145

كلية الطب/جامعة نينوى675.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيغيث محمد رمضان اسماعيل8422171941008249

كلية الطب/جامعة نينوى674.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائييوسف محمود انور عبد الحميد8423171941186127

كلية الطب/جامعة نينوى672.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياسماء محمد ابراهيم علي8424171942262007

كلية الطب/جامعة نينوى672.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهبة احمد محمد سعيد بكر8425171942231427

كلية الطب/جامعة نينوى671.3ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيمروه فواز محمد علي عبد القادر8426171942262090

كلية الطب/جامعة نينوى671.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيضحى مصلح فاضل قاسم8427171942254067

كلية الطب/جامعة نينوى670.0ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيروان حذيفه حازم طه8428171942318026

كلية الطب/جامعة نينوى670.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيرانية محمود علي هياس8429171942242029

كلية الطب/جامعة نينوى670.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينور الهدى معن حامد ابراهيم8430171942289178

كلية الطب/جامعة نينوى670.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيصفا عبد الكريم شالش حسين8431171942285145

كلية الطب/جامعة نينوى670.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهديل ميسر محمود احمد8432171942288345
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كلية الطب/جامعة نينوى670.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيدعاء أرشد خالد محمد8433171942330043

كلية الطب/جامعة نينوى670.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينبأ عبد الناصر رياض نائف8434171942294271

كلية الطب/جامعة نينوى669.6اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيايه محمد عوده خلف8435171942286072

كلية الطب/جامعة نينوى669.2ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائينؤاس وليد احمد شهاب8436171941013074

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية القوش للبنيننينوىاحيائيأكد فائق قيا منصور8437171941091001

كلية الطب/جامعة نينوى669.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيدهش عايد مطر داهش8438171941007076

كلية الطب/جامعة نينوى669.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد عكاب احمد عبد هللا8439171941007028

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمحمد صفوان علي سليمان8440171941012072

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيبراء محسن ذنون محمد8441171942231085

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيحسن مهدي عبد ال زكر8442171941178023

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعبد الرقيب بالل يحيى علي8443201941048090

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعلي احمد محمد توفيق8444201941022075

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيرانيه محمد عبد السالم محمود8445311942038019

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيهمام مثنى شجاع عليوي8446201941088024

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائياية مظفر اسماعيل خضر8447171942273040

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسلوى صميم فخري محمد صالح8448171942289102

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياسراء عبد الكريم احمد حسن8449171942286018

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيأمنيه غسان عزيز رشيد8450171942357018

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر ابراهيم نايف شيخو8451171941359038

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيكوثر أحمد اسماعيل حسن8452171942294242

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد حميد سلمان عبد هللا8453171941011021

كلية الطب/جامعة نينوى669.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيبكر ادريس سليمان مصطفى8454171941028045

كلية الطب/جامعة نينوى669.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيسليمان عبدهللا خلف عبيد8455171941039020

كلية الطب/جامعة نينوى668.9ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائييوسف سهيل احمد حسين8456171941212034

كلية الطب/جامعة نينوى668.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد نشوان حمودي يحيى8457171941022150

كلية الطب/جامعة نينوى668.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيابراهيم جاسم محمد طيب امين8458171941022001

كلية الطب/جامعة نينوى668.3اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيأيه عبد الناصر سالم حسن8459171942286011

كلية الطب/جامعة نينوى668.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيتبارك نجم عبد هللا علي8460171942233018

كلية الطب/جامعة نينوى668.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعبدالرزاق خالد عبدالرزاق محمود8461171941027063

كلية الطب/جامعة نينوى668.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيعبد الجليل محمود عرفات مرعي8462171941147029

كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىاحيائيابراهيم خلف عبد هللا ساير8463171941222002

كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيامنه حسين علي غيدان8464201942134018

كلية الطب/جامعة نينوى668.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيابراهيم عامر عبدالحق رمضان8465171941028003

كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيبسمه سيف الدين علي حسين8466181942170018
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كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيطيبة محمدعلي حازم محمدعلي8467171942268099

كلية الطب/جامعة نينوى668.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيندى اياد احمد طه8468171942335029

كلية الطب/جامعة نينوى668.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينور سالم محمود عبد هللا8469171942288320

كلية الطب/جامعة نينوى668.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيوفاء امين حسين يوسف8470181942053006

كلية الطب/جامعة نينوى667.7اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينور سعدي حسين جبر8471171942294283

كلية الطب/جامعة نينوى667.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمؤمن اياد عبد الفتاح سعيد8472171941022123

كلية الطب/جامعة نينوى667.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمروه علي محمد يونس8473171942233114

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى مهند لقمان احمد8474171941017305

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيهيثم عكله احمد محمد8475171941166031

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيعبد محمود عبوش ازغات8476171941084048

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد عقيل صالح8477171941157054

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيزينب ميسر عبد هللا صالح8478201942253004

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيمحمود خميس جمعة محمد8479201941056027

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائينبأ قحطان حمد غدير8480201942180105

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر خضر محمد حمد8481181941149022

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرقية وعد هللا سليمان داؤد8482171942285085

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيساره محمد ابراهيم عبود8483171942268086

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيايه عامر اسماعيل طالب8484211942263003

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآيه اقدام حميد خضر8485171942232015

كلية الطب/جامعة نينوى667.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيمالك جتين محمد اسماعيل8486201942117050

كلية الطب/جامعة نينوى667.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر صفوان غانم حامد8487171941186075

كلية الطب/جامعة نينوى667.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن زياد خير الدين ابراهيم8488171941008166

كلية الطب/جامعة نينوى666.5ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد الطيب خالد سعد الدين احمد8489201941050031

كلية الطب/جامعة نينوى666.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحارث عدنان محمد عبد هللا8490171941022034

كلية الطب/جامعة نينوى666.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعلي لقمان بدر فرحان8491171941028159

كلية الطب/جامعة نينوى666.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائيعمار نشوان جبار اسماعيل8492171941199018

كلية الطب/جامعة نينوى666.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوزان حسن علي احمد8493201942345056

كلية الطب/جامعة نينوى666.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينبأ عز الدين صالح حسن8494171942286323

كلية الطب/جامعة نينوى666.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيسرى سرحان محمد سرحان8495201942120022

كلية الطب/جامعة نينوى666.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمؤمن اياد طه حسن8496171941008267

كلية الطب/جامعة نينوى666.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيحسن علي حسن جاسم8497171941037003

كلية الطب/جامعة نينوى666.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيغفران سامي علي سليمان8498201942282151

كلية الطب/جامعة نينوى665.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيبنان لطيف محمد شناوه8499211942092013

كلية الطب/جامعة نينوى665.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيياس هيثم خلف علي8500181941278015
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كلية الطب/جامعة نينوى665.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائينور احمد عبد عيسى8501201942117056

كلية الطب/جامعة نينوى665.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيشهد اكرم محمد اسماعيل8502171942299053

كلية الطب/جامعة نينوى665.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيليالن شكري محمد نصرهللا8503171942259067

كلية الطب/جامعة نينوى665.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتسنيم عصام شكر محمود8504171942280075

كلية الطب/جامعة نينوى665.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينجالء ياسر محمد رشيد حسن8505171942288313

كلية الطب/جامعة نينوى665.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيحنين زياد أدريس طه8506171942294081

كلية الطب/جامعة نينوى665.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيفجر عدنان محمد حسين8507171942289144

كلية الطب/جامعة نينوى665.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا اشرف رمزي شريف8508171941011155

كلية الطب/جامعة نينوى665.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمود محمد احمد زنهار8509171941007229

كلية الطب/جامعة نينوى664.9اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره عادل اسماعيل محمد8510171942286197

كلية الطب/جامعة نينوى664.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيشهد رمضان مطر علي8511171942294192

كلية الطب/جامعة نينوى664.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيانس خالد غانم حميد8512171941028034

كلية الطب/جامعة نينوى664.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسن مروان فتحي خليل8513171941028065

كلية الطب/جامعة نينوى664.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيياسمين نجم عبد هللا محمد8514171942285222

كلية الطب/جامعة نينوى664.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيبنان محمد صالح الدين شريف8515171942268031

كلية الطب/جامعة نينوى664.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد عمر جاسم8516171941008020

كلية الطب/جامعة نينوى664.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيساره احمد علي منصور8517201942134053

كلية الطب/جامعة نينوى664.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيعال اثيل غسان ياسين8518171942286259

كلية الطب/جامعة نينوى663.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييحيى يونس عبد الرزاق يونس8519171941022192

كلية الطب/جامعة نينوى663.2ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيمروان مصلح شويش احمد8520191941001099

كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائياسراء يوسف عبد الجبار يوسف8521171942289003

كلية الطب/جامعة نينوى663.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيندى وعد هللا احمد محمود8522171942327060

كلية الطب/جامعة نينوى663.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيقتيبه وليد خالد حسين8523171941008259

كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيبيار صالح صديق يونس8524171941023046

كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيزياد طارق عبد الخالق عبد هللا8525171941020047

كلية الطب/جامعة نينوى663.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيصفا زياد طارق احمد8526171942224026

كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمأب مهند هاشم داود8527171942231347

كلية الطب/جامعة نينوى663.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد علي نعمت سليمان8528171941186008

كلية الطب/جامعة نينوى663.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعبد الرزاق احمد صالح محمد8529171941103045

كلية الطب/جامعة نينوى663.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد حسين حسن مرعي8530171941008295

كلية الطب/جامعة نينوى663.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائينور عامر محمود عبد العزيز8531171942329073

كلية الطب/جامعة نينوى663.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيمريم جمال شكري بسيم8532171942321074

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى468.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن غسان محمود سليمان8533171951092008

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى463.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد المعز ناظم علي عبد هللا8534171951017149
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قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى644.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيساهره طاهر بالل محمد يونس8535171942261064

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى589.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيهيثم صفوان احمد حامد8536171941007250

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى621.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيامنه عمر عبد الغني حامد8537171942231037

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن بسمان سالم مرعي8538171941024050

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى480.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيحذيفة بالل فوزي احمد8539171951023049

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى475.0ايمن- الخارجيون نينوىتطبيقيعمر ثائر نافع احمد8540171951400026

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى475.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا موفق سلطان صالح8541171951007070

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى473.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياشرف رياض فاضل احمد8542171951017037

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى463.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيصفا عماد شكر محمود8543171952327006

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء احسان علي نايف8544231942117063

كلية الطب/جامعة الفلوجة683.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيلينا عبد هللا فياض علي8545191942383141

كلية الطب/جامعة الفلوجة682.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيسلمان صالح كاظم فؤاد8546191941009120

كلية الطب/جامعة الفلوجة682.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيعبد هللا مطرود حرج عاصي8547191941040060

كلية الطب/جامعة الفلوجة681.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيأسامه بشار ياسين صالح8548191941012003

كلية الطب/جامعة الفلوجة680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عادل كاظم شيحان8549251941031036

كلية الطب/جامعة الفلوجة679.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائينورس حسن عاشور احمد8550191942193099

كلية الطب/جامعة الفلوجة679.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيبسام فهد علي محمود8551191941011048

كلية الطب/جامعة الفلوجة678.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصديق وليد حسين احمد8552111941156041

كلية الطب/جامعة الفلوجة678.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيصهيب مجلس حمدي جاسم8553191941009134

كلية الطب/جامعة الفلوجة678.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمحمد كاظم محمد سرحان8554191941041042

كلية الطب/جامعة الفلوجة678.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيعمر عباس جدوع سرحان8555191941040074

كلية الطب/جامعة الفلوجة677.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيمنار اسماعيل فرج محمد8556191942188120

كلية الطب/جامعة الفلوجة677.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد حكيم محمد أمين عبد الهادي محمد سعيد8557191941009257

كلية الطب/جامعة الفلوجة675.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيرشا قاسم حمادي داود8558191942383072

كلية الطب/جامعة الفلوجة675.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيسجاد انمار جميل نوري8559191941009113

كلية الطب/جامعة الفلوجة674.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيفضل الدين كمال جاسم ذياب8560191941009233

كلية الطب/جامعة الفلوجة673.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيبراء رائد خالد يعقوب8561281942052018

كلية الطب/جامعة الفلوجة673.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأخالص سعيد فارس عباس8562191942226003

كلية الطب/جامعة الفلوجة673.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيخالد وليد عبد عويد8563191941040039

كلية الطب/جامعة الفلوجة673.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائينقاء ياسين حمدان سبتي8564191942193095

كلية الطب/جامعة الفلوجة673.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيهدى محمد حسين عباس8565191942193104

كلية الطب/جامعة الفلوجة673.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائييسر علي محمد سلمان8566101942076052

كلية الطب/جامعة الفلوجة671.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيريام خالد محمود عبد هللا8567191942188050

كلية الطب/جامعة الفلوجة671.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور يوسف فيصل يوسف8568211942143124
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كلية الطب/جامعة الفلوجة671.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عبد المطلب عبد الجبار فياض8569111941005049

كلية الطب/جامعة الفلوجة671.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائياسامة مهند منذر عبد الغني8570101941014014

كلية الطب/جامعة الفلوجة671.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائياسراء خالد حسين حمد8571101942100010

كلية الطب/جامعة الفلوجة671.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيمريم مقداد غياص الدين نقي8572201942145031

كلية الطب/جامعة الفلوجة671.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب اكرم عبد هللا حبيب8573111942103102

كلية الطب/جامعة الفلوجة670.9الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا طالب عبد فرحان8574101941002045

كلية الطب/جامعة الفلوجة670.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمروان يحيى صالح سلمان8575111941054032

كلية الطب/جامعة الفلوجة670.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد اكرم جابر احمد8576101941020157

كلية الطب/جامعة الفلوجة670.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائينور العيون عبد الرحمن صالح محمد8577191942173064

كلية الطب/جامعة الفلوجة670.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين حميد نجم عبد8578131941257013

كلية الطب/جامعة الفلوجة670.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيسجى عالء ماجد رشيد8579191942140022

كلية الطب/جامعة الفلوجة670.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيجهاد عبد السالم ابراهيم عبد8580191941009077

كلية الطب/جامعة الفلوجة670.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيساره مجيد زويد مرز8581221942394056

كلية الطب/جامعة الفلوجة669.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن مسربت8582191941011084

كلية الطب/جامعة الفلوجة669.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيتبارك حكمت حميد رشيد8583211942095014

كلية الطب/جامعة الفلوجة669.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي فائق توفيق سويدان8584101941017065

كلية الطب/جامعة الفلوجة669.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيموج فاضل محي محمد8585121942109089

كلية الطب/جامعة الفلوجة669.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائينشأت سعدي أحمد علي8586191941009337

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود بالل سلطان محمد8587101941026265

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيميالد حامد كسار حديد8588191942226095

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيمريم منعم عبدهللا محمود8589181942237042

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز حازم عودة عمران8590101941026151

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيايمان ادريس حسن خلف8591211942143016

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق احمد مانع سيد8592111942112003

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد ميثم حمودي عباس8593121941030021

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيياسمين حسين محمد حسن8594191942193110

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيصالح الدين غازي مرمش جاسم8595231941031068

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعمر سمير عبد االمير حمودي8596131941016078

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد البشير محمد ناصر عبد هللا8597191941009252

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمصطفى ثامر عناد كعود8598181941141124

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائياحمد صفاء كاظم عويد8599181941141003

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينور ثائر عبد القادر طاهر8600101942136045

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى أسعد عبد الكريم علي8601191941009303

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحمزه سالم حسين ابراهيم8602131941016034
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كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس حميد بشت عويد8603101942112015

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيلقمان عمار عادي رشيد8604101941024035

كلية الطب/جامعة الفلوجة667.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيسرور محمد مصلح حسين8605211942125035

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.7الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمعتز عبد الوهاب ياسين حميد8606101941002093

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيياسمين خليل علي خليل8607101942109110

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيشفاء عبد الكريم وحيد محمد8608101942115135

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزهراء حامد مجيد محمد8609211942090078

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيأيه عبود محمد صالل8610211942153003

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيهديل رضوان خلف منصور8611231942117160

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيسيف صالح عبد صالح8612191941003036

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيزينب انور اسماعيل عباس8613191942141006

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعثمان عصام صالح حمود8614191941003064

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد السالم ابراهيم علي8615191941019083

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيدينا صالح عبد المجيد هندي8616191942383057

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيصفا قتيبه محمود ابراهيم8617211942090124

كلية الطب/جامعة الفلوجة666.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه فوزي حسن حميد8618101942113076

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا انمار حقي سلمان8619131941020075

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.4ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيهاشم حسين كريم حميد8620211941020084

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.3ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيايمن عبد الجبار حمود جاسم8621191941001022

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيماريا عدنان عبد اللطيف حمادي8622101942115180

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائينور قاسم شيحان عبود8623101942120139

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياحمد عادل عدوان حمود8624211941004008

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد حمدي رشيد8625191941122016

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيمثنى حسن عبداالمير عليوي8626231941164050

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين محمد حافظ يحيى8627221941076035

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيآمنه عماد محسن كردي8628191942178001

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمحمد رعد محمد حمود8629191941026053

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيسفيان ماجد منصور حسين8630191941007071

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيطارق بسام الدين الخطيب هشام ضياء الدين8631191941298013

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيضحى عبد الرحمن طالل حديد8632191942189110

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء ضياء علي حسين8633111942066001

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروة ياسين عثمان شالل8634111942133054

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم اكرم ابراهيم محمد8635111941025003

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيزبيده رعد سبع امير8636211942141033
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كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيايات مازن عبد هللا عبد8637211942141007

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيوائل مجيد كاظم خميس8638211941272246

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيورود قاسم ابراهم ناصر8639211942090188

كلية الطب/جامعة الفلوجة665.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد صالح عبد الرزاق دلف8640201941001024

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.1الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيحنين قصي مصطفى علي8641101942100030

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوقار محمد حبيب خلف8642121942096053

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيهدى صباح شالكه جبر8643261942083108

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائياينق شهاب احمد شهاب8644101942117010

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائياحمد ابراهيم مصطفى عباس8645211941020003

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيزيد محمود طيب احمد8646191941009109

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيجنات رياض هادي مراد8647101942102017

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيايهم مظهر جميل امين8648211941011026

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيساره فيصل كلي عبد8649101942099009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيامنه فائز ناصر سلمان8650191942194013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيآالء عامر خلف مرزوك8651191942217003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيبراء رياض ياسين احمد8652191942369055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة597.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيمحمد ضياء كامل سلمان8653191941012044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة590.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائياحمد اياد لطيف عماش8654191941316005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة589.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيبراء خليل جاسم ذياب8655191942189039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة587.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمر ثائر علي جاسم8656191941009208

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة580.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائييمامه محمد عبد الكريم علي8657191942139054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة571.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائياسراء حميد عبد هللا حمد8658191942189006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة571.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيانمار مفيد عبد ابراهيم8659191941041009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة570.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيشهد كوان حميد جاسم8660191942189104

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة569.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنباراحيائيهاله حامد مهاوش نايف8661191942167025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة568.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائياروى عماد شاكر سحاذه8662101942091009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة567.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيروان ابراهيم حماد جوهان8663191942316011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة567.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيمريم عبد المهيمن طه حرج8664191942188116

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائياسراء مثنى جابر فياض8665191942383007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة564.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد األمين صالح الدين عيادة امين8666191941009008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة563.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيتبارك مظهر حمد كروط8667191942139015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة561.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمالك علي غافل عبد8668191942246089

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة556.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائييسر حسام محمد عبد الرزاق8669101942119105

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة555.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيشهد أحمد محمد عويد8670191942383099
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة553.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح ظاهر حسين احمد8671101942223056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة552.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيدعاء حماد شهاب احمد8672191942193024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة549.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيتبارك محمد حمدي رشيد8673191942246021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة542.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيفاطمه حاتم حسين جاسم8674191942191066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة541.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيشهد عباس علي فرج8675191942189103

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة480.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنبارتطبيقيداليا زهير وائل طه8676191952383003

كلية القانون/جامعة الفلوجة454.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيعلي كامل محمد علي8677191921103018

كلية القانون/جامعة الفلوجة447.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيشهد ليث عادي احمد8678191922150022

كلية القانون/جامعة الفلوجة435.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيمحمد يونس سلمان حمادي8679191921011033

كلية القانون/جامعة الفلوجة421.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيعمر طه خليل مضحي8680191921062028

كلية القانون/جامعة الفلوجة421.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيعلي عامر جوزي عزيز8681191921071039

كلية القانون/جامعة الفلوجة446.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيمريم كامل محمد علي8682191942149048

كلية القانون/جامعة الفلوجة443.0ثانوية اربيل للبنيناربيلاحيائيمصطفى اسماعيل جاسم حمادي8683311941012027

كلية القانون/جامعة الفلوجة427.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقييوسف ماجد يوسف احمد8684191951070050

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة486.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائياديان محمد اسماعيل محمد8685101942089001

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة468.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا ابراهيم نصيف جاسم8686101942110021

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة467.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الخالق خالد خليل هراط8687101941011047

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة457.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين امين خضر بدوي8688111941025014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيعمر فائز رجب احمد8689191921011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيياسر مهند صالح مهدي8690101921022083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0ثانوية النجاح للبنيناالنبارادبيأحمد ماهر محمد خضير8691191921289004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيصدام حسين مهدي صالح8692101921040028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيفاطمه ساجد حسناوي عبد8693191922270014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة428.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيمحمد محسن حمود شهاب8694191921104034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0ثانوية النور االهلية للبناتاالنباراحيائيخديجة جاسم محمد مجهد8695191942382002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0ثانوية النجاح للبنيناالنباراحيائيعبد الرقيب شاكر حامد جاسم8696191941289007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0ثانوية الحرية للبناتاالنباراحيائيسرى حاتم محيسن علي8697191942192020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة429.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيايمان محمد سليمان حمد8698191942195015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة420.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارتطبيقيياسر خليل ابراهيم مهدي8699191851028011

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الرزاق منعم عبد8700251941031692

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب علي حسين خشان8701251942062443

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك ماهر شهيد عباس8702251942062184

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية681.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمؤمل رسول عبد الرضا محمد8703251941035033

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية681.2(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب حيدر شهيد رمضان8704251942192051
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية681.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عامر موسى عبد الحسين8705251942062430

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيعلي عايد مهدي رشيد8706231941172022

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيسجاد أحمد عبد المحسن خلف8707251941042011

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيمسره عبد الرزاق عبد الشهيد عبد الحسين8708251942083069

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية679.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهاجر جواد مهدي غالي8709251942062846

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية679.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعيسى عالء عبد الحسين عبد محمد8710251941205226

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية679.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حسن محمد جاسم8711251941200198

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيمنتظر باسم عباس وحيد8712231941172037

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل حسن عبد الحسين عبد الحسن8713251941045105

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حليم جواد كاظم8714251941031446

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي هادي جابر مجيد8715251941007224

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى احمد جواد حمود8716251941031795

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية675.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمؤمل طاهر صاحب عبد الحسن8717251941009200

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية675.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيمينا عبد الرزاق عبد الشهيد عبد الحسين8718251942083070

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية675.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر اسد عبد هللا شناوه8719251941044114

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية674.3(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيجمانه ميثم جاسم محمد8720251942084212

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية674.1ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه عقيل جواد هاشم8721251942108118

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيصفا عماد نعمان عباس8722251942062558

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية674.0ثانوية المتميزينالنجفاحيائيجعفر عبد الباقي ثجيل نعمه8723251941035006

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيالحوراء حسن لطيف كاظم8724251942062072

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عبد الجواد عبد الزهره كيطان8725251942062657

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ناظم حسن منهل8726251941031521

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي عبد الستار جبار عدنان8727251941031712

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيذر فارس صاحب حمود8728251941031260

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نجم عبد صاحب8729251941031523

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيوقار حسن هاني عزيز8730251942062890

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينبأ سند عادل صكبان8731251942062784

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسون محسن هادي8732251941044205

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى اياد كاطع عبد8733251942062804

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمنار عبد الهادي جدعان جفات8734251942062762

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين علي حسين8735251941031439

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينرجس علي حميد هادي8736251942062798

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيزيد مازن كاظم فرمان8737241941003104

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيناديه غانم جابر مهدي8738251942062781
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حيدر كاظم مطشر8739251942062728

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية670.2ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمحمد باسم حميد عبد8740241941048016

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفاحيائيأمنه عبد االمير محسن عبيس8741251942069001

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه احمد كريم حمزه8742251942101203

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حميد عبد الزهره حسب8743251941205284

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيودق احمد هادي احمد8744181942275088

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء قيس عزيز عبد الكريم8745251942062379

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.4ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيصادق عالء محمد حسن جواد8746111941010019

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى تمكين ابراهيم طراد8747251941031802

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياديان حيدر عبد سلمان8748251942062041

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى عبد الحسن فليح حسن8749251941045129

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك منهل عزيز هاشم8750251942062187

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيأمير عبد الحسين زاير علي8751221941076003

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفاحيائيظفر مسلم كاظم جليل8752251942080007

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيايات حيدر كمال جبر8753251942084086

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائياحالم غسان صاحب محمد جواد8754251942087004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيسجى عبد الرحيم عبد القادر علي8755211942173045

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين صباح فاهم كاظم8756251941031197

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره خالد خضير جاسم8757251942062482

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جميل كاظم محمد8758251942057066

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير عبود عناد شنشول8759251942101195

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمنيل ثائر كاظم جواد8760251941042026

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمود حاتم شواي8761131942070113

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا تحسين نوماس موسى8762251941045066

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب محمد عبد محسن8763251942062464

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد موسى نعمه مزهر8764251941031060

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن عامر ظاهر محسن8765131941030028

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عدنان محمد طه8766241942077019

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات بردان كاظم علي8767251942062015

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائينور جبار صادق سلطان8768271942068188

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير حازم نصيف جاسم8769251942062600

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيرمله فايز شعيبث كربول8770251942087023

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ماجد جابر عبد الحسن8771251941031716

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيياسين حسين عباس جاسم8772251941151149
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء سالم شاكر كريم8773251942062346

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيمنى حيدر عبد المطلب جاسم8774131942210014

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا زهير عبد العظيم جواد8775251941205164

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيايمان احمد عبد الحسين كاظم8776251942108027

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين علي جوده8777251941042013

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين فرات حسن هادي8778251941031224

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيباقر عبد السجاد عبد علي حمزه8779251941122017

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيحسن مهدي صالح مجيد8780251941035009

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.2ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمؤمل حسن نادر عوده8781241941041032

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عادل حمودي رسول8782251941031814

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد جواد كاظم فزع8783251941009222

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيشرين قايد منشد غازي8784251942097081

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيعلي حسن نصيف جاسم8785211941223021

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي مازن عباس علي8786251941031719

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيتبارك عامر فرمان احمد8787211942102016

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس منير ستار حاتم8788151942042100

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي فرقد عبد السالم محسن8789251941031498

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهاجر زيد عبد االمير عبد الكاظم8790251942062847

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد ماجد راقب شمران8791231941020357

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد عبد علي حسن خليف8792231941005009

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيآمنه علي ياسر حمد8793221942112005

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائياحمد محمد عبد الكاظم حسين8794271941002015

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيساره عالء حسن محسن8795231942124061

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم مكي علي مصطفى8796141942129044

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي رائد فزاع ياسر8797251941031456

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.6ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيحسنين محمدعلي عبد شلتاغ8798241941048008

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمنار بسام انور مكي8799261942108114

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى حيدر جواد كاظم8800251942062806

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى طالب لفته فعيل8801141941179034

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائييونس زكريا هاشم احمد8802181941078015

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبراء هادي عباس كاظم8803231942087057

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه سليم جواد كاظم8804251942062281

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد صباح محمد راضي8805251941031033

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى عالء الدين عبد الحسن محسن8806251942062867
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كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية673.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهبه ليث فاضل عبد الحسين8807251942062856

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه الزهراء عادل نسيم عداي8808251942062626

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء غسان رغيد غازي8809251942084430

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي اموري رشاد احمد8810251941031420

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حميد عبادي عاجل8811251941031451

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيانتصار عباس كشيش علي8812251942096031

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير عادل شمس محمد8813251942062601

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب رياض صبحي غني8814251942062421

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند ماجد احمد ابراهيم8815111942071042

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسين محمد عبيد بعيوي8816231941019037

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء محمد جابر عبد الحسين8817251942062384

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد كامل جبر رومي8818271941001303

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين عبد الرضا حسين8819141941019076

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى جاسم شكلوك حسين8820251941031603

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين موفق صبار عبود8821121941013023

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمروه احمد حسن صالح8822251942062712

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين عباس عبد نور جبر8823251941044071

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيمها قاسم غليم محيميد8824261942117045

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيزينب كاظم حمد عزيز8825241942080092

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس فاضل عبد العباس حسان8826251942108334

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال قاسم غني جعفر8827251942062586

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء نور جساب عطيه8828251942170204

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك حارث صاحب محسن8829251942062169

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيضحى محمد حسن عبد8830251942062566

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفرح ظافر محمد حسين جعفر8831251942062690

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيياسر حمزه راشد ناصر8832251941156063

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم نبراس عبد االمير مزهر8833251942062750

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه محسن فاروق محمد علي8834251942062676

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرؤى علي عبد الحسين عباس8835251942062249

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عالء صيهود جاسم8836251942108274

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيسرى ثائر قدوري قنبر8837231942122028

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيمريم عبد هللا موسى كاظم8838231942125093

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزهراء قاسم عبد الواحد حسين8839231942076040

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين عبد الجبار حسين محسن8840251942084157
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كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد عبد السالم محمد علي8841231941002016

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسين شاكر حسين8842251941151121

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسراء سمير علي محمد8843271942060219

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيطيبه لطيف جبار كاظم8844241942136043

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه حسنين عبد العباس كاظم8845261942132125

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيرسل كامل عبد الحسين محسن8846241942106054

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء هيثم حاتم جاسم8847251942062397

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية668.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حيدر عبد االمير جابر8848251942062726

كلية التمريض/جامعة تلعفر660.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيعلي زينل دخيل يونس8849171941124075

كلية التمريض/جامعة تلعفر659.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائيطه محمد عبد محمد8850171941116013

كلية التمريض/جامعة تلعفر654.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيحسين مجيد ادهم يونس8851171941178031

كلية التمريض/جامعة تلعفر650.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعمر محمد ذياب هالل8852171941018149

كلية التمريض/جامعة تلعفر647.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى زيدان عبد الكريم محمود8853171941008362

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد مشهل صالح سليمان8854171941022147

كلية التمريض/جامعة تلعفر639.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيابو بكر صديق عباس مصطفى8855171941218001

كلية التمريض/جامعة تلعفر617.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائينور الهدى محمد نافع شلش8856171942283123

كلية التمريض/جامعة تلعفر606.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيهدى محمد علي خضر قلي8857171942261128

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبيمحمد حسن علي حيدر8858171921121015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيامنه محمد امين جمعه عباس8859171942236008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيانعام حسين كراب علي8860171942236013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيضاري فواز هاشم شهاب8861171941025054

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر427.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيعبد حسين عبد علي8862171941121026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائينجوى قاسم محمد علي عباس8863171942236072

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيجواد سمير ياسين احمد8864171941118018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر424.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائياحالم محمد عيد محمد صالح محمد8865171942297013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيرباب حسن علي حيدر8866171942241026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسجى حسين مسلم علي8867171842289090

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيعلي هادي خضر علي8868171941124083

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقياحسان محمد علي خضر قلي8869171951118003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيرياض هادي قاسم محمد8870171951080026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيمحمد موسى عبد هللا علي8871171951178044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر431.0ثانوية الشهداء للبناتنينوىتطبيقيمنار علي اكبر محمد جعفر8872171952331008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر428.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيزهره جعفر خضر علي8873171952236013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر426.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيعمر احمد محمد يونس فارس8874171951350145
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر426.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيعبير عبد الرزاق عزيز حسين8875331952070011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر426.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقيمحمد بكر ابراهيم محمد8876171951118032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقيمحمد فاضل عباس مصطفى8877171951118039

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز605.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيعلي حميد موسى مشيري8878221951058011

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز604.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيعابر شالكه ناشد جاي8879221951382017

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز600.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيرسول داود جخيم مجلي8880161951135011

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز600.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحامد ذياب جالب رجي8881161951135004

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفضه عبد االله جاسم محمد8882161952207039

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز616.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد هاني كاظم عبيد8883161951067053

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز615.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيكاظم عادل كاظم حسن8884161951022063

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز613.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي جرو حمد8885161951081004

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز612.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى كريم شلش محمود8886161951083120

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز611.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم مصطفى يوسف عبد الرضا8887161951128074

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز610.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعقيل عبد الحسين جاسم محمد8888161951135024

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز664.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم فالح جواد8889161951090052

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز661.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمد علي رهيج8890161951060055

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز658.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيطيبة صالح قاسم زبون8891161952184066

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الباري محمد شناوه8892161951075088

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهيمن ضياء محمد عبد الساده8893161951083125

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيكميل عقيل فالح حسن8894161951075072

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640.0ثانوية الرصافي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم هزاع كاظم هزاع8895161951115013

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيبنين طاهر فيصل جابر8896221942125045

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز625.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا محمد منان داغر8897161942189011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز622.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيجوهر محمد سالم ضمد8898221941093022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز616.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا ناصر عطشان ريحان8899161941067014

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز613.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي طالب منشد حنون8900221941002167

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز612.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقيزهراء وليد محسن جنديل8901161952173014

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز587.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقياالء رعد نعمه راضي8902231952098005

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز583.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيأديان عبد الرضا حسين علي8903161952260001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيريتا ثامر بهنان شمعون8904171942249036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية431.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيمينا سالم هاشم يوسف8905311942037024

كلية التربية/جامعة الحمدانية535.0ايمن- الخارجيون نينوىادبيمصعب صالح ذياب عباوي8906171921400104

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمصطفى هيثم معمر مجيد8907171921027119

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيديمه خيري حسين سليمان8908171922244014
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كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيمحمد باسم طه فتحي8909171921223017

كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيرانيا نوار حازم شريف8910171922315027

كلية التربية/جامعة الحمدانية493.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيعادل عبد هللا فتحي محمود8911171921350118

كلية التربية/جامعة الحمدانية479.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيهدى خالد عبد هللا جاسم8912171922230065

كلية التربية/جامعة الحمدانية477.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيليث صدام رشيد صالح8913171921018106

كلية التربية/جامعة الحمدانية462.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيفيان ثابت سعيد جرجيس8914171922232032

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيزهراء عامر محمد يحيى8915171922315040

كلية التربية/جامعة الحمدانية437.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيمعاذ يوسف عزيز حسين8916311921002030

كلية التربية/جامعة الحمدانية437.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيمحمد سالم هيشان فريش8917171921063017

كلية التربية/جامعة الحمدانية431.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيحلوه بركات سليمان حسين8918171922244010

كلية التربية/جامعة الحمدانية429.0ثانوية االمل للبناتاربيلادبيمرام ياسر فهمي حسين8919311922049015

كلية التربية/جامعة الحمدانية427.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيمحمد يحيى قاسم حسن8920171921067039

كلية التربية/جامعة الحمدانية427.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىادبيطالب صالح مهدي محمد8921171921069005

كلية التربية/جامعة الحمدانية426.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيغدير علي ولي خضر8922171921068019

كلية التربية/جامعة الحمدانية426.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيحسين مجول حسين محمد8923171921064016

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيأية خليل ابراهيم عبد8924171922317001

كلية التربية/جامعة الحمدانية421.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيحميدة عباس عطيه سلطان8925171922248005

كلية التربية/جامعة الحمدانية531.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم محمد حازم محمد8926171941005062

كلية التربية/جامعة الحمدانية521.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهنى موفق سعيد احمد8927171942286366

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد عبد الستار محمد8928171941024001

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيايهم انور عازر يعقوب8929171941069007

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينور محمد خضر طابور8930171942232284

كلية التربية/جامعة الحمدانية488.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيأحمد خالد يونس سعيد8931171941001002

كلية التربية/جامعة الحمدانية484.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصبا طارق حازم طه8932171942231281

كلية التربية/جامعة الحمدانية478.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيبدر الدين ابراهيم حسن برهو8933171941084015

كلية التربية/جامعة الحمدانية477.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيصالح محمد صالح يوسف8934171941021031

كلية التربية/جامعة الحمدانية470.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائيحسن يعقوب يوسف حسين8935311941019008

كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائياستيفن سالم اسحق خليل8936171941364007

كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصطفى بشار رشدي محمد8937171941015194

كلية التربية/جامعة الحمدانية462.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعلي غالب حسن محمد8938331941050021

كلية التربية/جامعة الحمدانية461.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيشيماء عارف رشيد علي8939171942248030

كلية التربية/جامعة الحمدانية496.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقيراني زهير بطرس كرومي8940171951147012

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد امين حسين يونس8941171951124003

كلية التربية/جامعة الحمدانية449.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىتطبيقيسلفر غسان نجيب يوحنا8942171951069011
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كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقييوسف عدنان يوسف عبو8943171951147026

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقيفراس بشار حبيب بنوش8944171951147019

كلية التربية/جامعة الحمدانية436.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عماد الدين احمد قادر8945171951017214

كلية التربية/جامعة الحمدانية435.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقيايمن جنان أفريم جبو8946171951147005

كلية التربية/جامعة الحمدانية431.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمعن ابنيان احمد نزال8947171951026215

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيقاسم زكريا قاسم جاسم8948171851067024

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيصفاء مطر راشد شكر8949261941044021

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائياالء زهير طالب كاظم8950231942128002

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى صاحب اسود عيسى8951141941022113

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعبد هللا خالد جمال جاسم8952311841024091

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية678.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان علي حسين ابراهيم8953111942067048

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياماني بالسم احمد عباس8954141942086015

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين عادل قاسم جبر8955151942044211

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية673.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسعدي جواد كاظم عبود8956121941202051

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية673.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيفاطمة رياض نجم رحيم8957211942134071

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية673.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيامال محسن زغير عليوي8958261942120017

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.8ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد باقر عبد العزيز صاحب عبد8959111941010042

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.7ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان ميثم علي ناجي8960141942129001

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسارة اياد علي احمد8961101942115118

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء علي عبد الحسين تقي8962131942111014

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد امين احمد كمال الدين جواد8963121941002036

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء جاسم كاظم حمود8964121942094108

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عبد الوهاب عبد الكريم حسين8965101942115020

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيرقية طاهر مولود جمعة8966211942121052

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيصفا رياض عبداالمير مشخال8967211942291060

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي الهادي مهند حازم راضي8968231941005120

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيابراهيم محمد برهي هاشم8969231941008005

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائياحمد يحيى عيسى حسين8970181941127003

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيزهراء حسين علي تاج8971181942205038

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رياض فاضل حمود8972101941013137

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيتبارك حيدر فرحان علي8973211942092014

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيمحمد محسن احمد محمد8974211941001054

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه احمد ابراهيم حسوني8975141942094117

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياساور عقيل فاضل حاشوش8976111942071001
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا هاشم صادق حمودي8977141941042034

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد جواد كاظم سلمان8978111941026096

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مهند محيسن مزعل8979141941018153

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه مؤيد ابراهيم عبطان8980111942100027

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب حسين كريم خليف8981261942104083

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية672.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس اسماعيل خشن دهش8982151942054273

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية671.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمنار غسان محمد علي عبد الوهاب8983141942094150

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية671.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي محمد شاكر محمود8984101941028056

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية671.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائينبأ حسن فالح مهدي8985121942109094

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية671.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حسن علي عوض8986121941030209

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية678.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد رشيد عبد هللا8987111942109060

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد احمد سالم عبيد8988111941024016

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية674.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف عصام محمد رشيد درويش8989101941026321

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية673.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس حيدر نوار حسين8990111942060019

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية673.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيديمه مهدي يعكوب يوسف8991101942091033

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية671.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروناك البهاء زهير جاسم8992111942105051

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية670.7ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى عدي فاروق اسماعيل8993141942129012

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية670.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيساره حيدر خضير عباس8994101942089025

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية670.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأنفال يحيى عيال جياد8995111942146002

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية670.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآية محمد علي امين8996151942050004

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية670.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياساور عامر محمد عمران8997111942138001

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية670.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين عالء كريم عبد علي8998111941017009

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية670.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس ايدين نور الدين علي 8999101942115136

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية670.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد حسين داود زري9000141942078075

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية670.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن باسم اسماعيل حسين9001131941031020

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره نجاح سعيد محمود9002131942121091

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم حيدر صادق موسى9003101942100095

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكريمه حارث غسان رشيد9004141942104059

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى قتيبه حميد رشيد9005141942104043

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوريه حماد عبيد الحمد9006111942068023

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند منتصر منصور حمزه9007111942086024

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنه هللا سراج عبد المحسن حمادي9008111942077066

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيعلي جميل اكبر شكر9009211941032018

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيرفل شعالن صبار كعيد9010181942236056
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى عبد هللا حيدر محمد9011101942079005

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء غسان عبد الكريم حسان9012101942116030

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيروان حسان ناجي محمود9013101942091047

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره منقذ علي كريم9014101942115117

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول حسين عباس علي9015121942123003

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر عادل محمد صالح شيخو9016131941020110

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ عباس جاسم موله9017151942054266

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية669.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمود علي جاسم9018131942104028

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمهجه مصطفى صاحب عبد الستار9019101942078139

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيروان رياض عبداللطيف شكر9020131942108021

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.7ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم غيدان خليفه9021131941037095

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم جمال طالب سعيد9022101941028006

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيزيد نزار سعدون جواد9023101941002021

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.5ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن فاضل صبيح حسون9024101941048017

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.4ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمينة عدي حسن جعفر9025131942108069

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم631.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد خليل محمد خليل9026131941256036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم593.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه مخلد نوري كاظم9027131942072038

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم587.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي جاسم كاظم حسن9028111941041020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم573.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين احمد يونس خيرهللا9029131942073020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم570.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى احمد جبار راضي9030141942110110

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم570.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه اياد كاظم ياسين9031121942092058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم570.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء والء عبد الكريم جاسم9032121942094136

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم569.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز عبد اللطيف قاسم محمد9033101941020097

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم567.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيمها قاسم محمد علي9034101942120125

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم567.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه نزار منذر عبد الجليل9035131942106002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم563.8ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيعلي كاظم كريم العيبي9036151941012047

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم563.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيرحاب خالد عارف علي9037101942076019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم563.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين مهدي هميم حسن9038151942056013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم561.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسمر امجد حافظ حطيحط9039131942070132

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم561.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيرند ضياء كاظم فرج9040131942104019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم560.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه جالل علوان سعد9041131942281009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم559.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم سعد عباس احمد9042111941005006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم556.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيكرار جاسم مسلم علوان9043231941251263

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم555.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه حسين هادي احمد9044101942091076
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم549.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيبارق ضياء مهدي جبار9045131941029018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم547.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيثريا عبد الستار غازي كمر9046101942141009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين عامر غني محمد9047101942115041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه نواس خالد مسلم9048121942117014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم543.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيفهد رزاق كاظم عبد الرضا9049121941025087

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم540.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل علي كاظم عبد الحسين9050141942099024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم540.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيحوراء علي جبار خزعل9051101942090039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيلياء محمد عرفان محمد صادق9052131942075034

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم539.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد سعدي محمد احمد9053121941030177

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم494.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى لفته عبد الحسن عويد9054141951201331

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم493.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حازم نعمان يوسف9055251951153118

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم485.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي سليم جواد عباس9056121951002044

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم478.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهد محمد الزم سعيد9057101952086008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم471.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيصفا هادي عبد األمير جبر9058121952107033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم470.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيعلي فالح رشيد معله9059251851116070

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم469.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيصفا فؤاد كاظم جبر9060101952117018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم467.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمصطفى كاظم عبيس جعفر9061251951116042

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم466.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حسين جاسم غافل9062121951032062

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم465.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةتطبيقيمنتظر جليل محمد دهيلي9063241951046013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم460.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيصادق امين هادي جبار9064151951010019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم454.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيمروه حيدر مسلم عباس9065181952275010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم453.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرند طالب محمد جاسم9066111952078006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم453.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي جاسم كاصد غانم9067131951250063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم452.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبأ اكرم خضير كريم9068141952140046

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم452.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىتطبيقينورالهدى محمد عبدالواحد احمد9069131952119009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم448.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب كريم محسن ثامر9070151952049014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم447.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء عمران موسى عيسى9071121952091011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم446.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد اياد فاضل حسين9072141951016046

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم524.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانيا عبد هللا امين حسين9073141942079032

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم477.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى مؤيد يحيى خضير9074141941042068

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم476.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى محمد عبد الحسن غليم9075111941058143

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم485.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد فاضل نجم عبد9076121941002018

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم474.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى احمد غالب عبد الكريم9077101941061022

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم473.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيجعفر عادل تبل عبد الرضا9078131941012035
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم473.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرونق نوفل يوسف ابراهيم9079111942118009

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم454.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيرسول زهير عبد الكريم حسون9080121951002029

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت593.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه فراس حميد ابراهيم9081111942114015

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي جعفر كاظم موسى9082161951094076

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء اموري محمد موسى9083101952120029

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت569.0ثانوية الغد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيلبنى علي حسون عمران9084131942114013

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت555.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمهيمن عبد هللا بندر كمر9085131941020155

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيحماس مروان يوسف طاهر9086101951029010

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت576.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسما فرقد ابراهيم مصطفى9087141942135031

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت551.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ ميثم حسين يوسف9088141942125040

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت498.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوئام جمعة مهينو حواس9089141942068050

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر حمزه عبد زيد سلمان9090111941020038

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت471.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية فرحان أحمد عبد9091141942087002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت465.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن عماد علي صليبي9092101941019070

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت462.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر محمد حسن احمد9093141941018032

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت461.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى تحسين نعمة كدران9094141942225134

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت459.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيابراهيم حسن طه صالح9095161941001002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت454.0الخارجيونالكرخ الثالثةاحيائيمجتبى سالم حبيب ظاهر9096121941400019

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت456.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد مناف محسن محمد9097121951015008

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت447.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيهيا مؤيد حديد محمد9098101952117043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت439.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد عادل هادي حميدي9099131951012052

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت429.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيعمر محمد عنزان خلف9100211951009037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيزبيده اميد علي شريف9101201942132023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.5ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيسنان نظام حكيم حكمت9102201941050017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى كامل جميل صالح9103201941001293

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيشموع غازي طه خلف9104181942254028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيحسين كامران جبار بيروز9105201941364006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيأسماء جمعة صديق حمه حسن9106201942382002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيسعد عدنان علي حسين9107171941080057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيساره عبد الرزاق نعمت رؤوف9108201942118105

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيمروه علي عزة مجيد9109201942106060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيفاطمه خالد سليمان توفيق9110201942395070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمود محمد غانم سعيد9111171941008344

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيبالل حمدي خليل عطية9112201941005011
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيساره عبد الحميد علي سليمان9113201942102032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.7تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيمريم علي حاتم محمد9114201942398028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان حسام الدين محمد مجيد9115201942339003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسيا هه وراز رؤوف علي9116201942352009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيريم رياض فيصل محمد9117171952294039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية477.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمد صالح اسماعيل صالح9118171951080069

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية531.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيفرح شعالن محمد جاسم9119171942285171

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الحميد صالح جبر حسين9120131941001059

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائييوسف خالد محمد علي9121171941026279

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيمرح محمد علي اسماعيل9122321942029063

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية657.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحسن سعد محمد شريف محمد علي9123171941022038

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية654.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمعاذ قيس نايف علي9124311941024144

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد يحيى عبد9125171941186092

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب خليل خضر محمود9126171942288172

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيبراء احمد عبد القادر سليمان9127171942286075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيايهاب شعيب سعيد عبد الفتاح9128171941011064

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيخديجة طه خضر جاسم9129171942321019

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية644.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب فالح نوري شيتاوي9130171942233070

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643.4ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر عبد الرحمن عبد هللا محمد9131171941157036

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيحصه باسم جان محمد محمد9132171942357043

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور محمود طه مصطفى9133171942280272

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حميد حمود ابراهيم9134171941351244

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينور ماهر مجيد حميد9135171942289185

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعمر حسان علي حسن9136171941023148

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعمار فزاع محمد فرحان9137191941067048

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمة عمر هاشم علي9138171942262080

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد محمود يونس ابراهيم9139171951005106

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا سعيد حمد شهاب9140191951003020

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية457.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيعاصم سعيد هالل حمدي9141171951039031

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعمر محمود عبد الحميد حسين9142171951011125

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية477.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعبيدة بشار يوسف أحمد9143171951012087

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيمروان مازن اسماعيل محمود9144331951001046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمحمد عمار محمد احمد9145171951024082

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية471.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد هيثم غازي احمد9146171951013002
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية457.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييوسف عبد الغني عزيز قدوري9147171951017278

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية456.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيبركات سعد الزم محمد9148171951007028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيأيمن موفق صديق محمد9149171951351001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيحمدي مازن غانم سالم9150171951002018

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيايالف حسن فتاح احمد9151201942331025

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد نزار زكي محمد9152201941259301

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517.0ثانوية عشتار للبناتكركوكتطبيقيرنا نهاد عبد هللا رزق هللا9153201952142005

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياسراء تاجر بكر حسين9154201942118022

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمود عقيل عادل شريف9155201951005053

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية455.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيامانج نجاة محمد كريم9156201951045005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيحمزة فارس سالم احمد9157171851142011

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيهذال صفوان مزاحم سليمان9158331951001051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيهاجر عمار حمد محمد9159171942285207

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيميساء جسام احمد يوسف9160171942357121

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيالتفات احمد حميد علي9161171942268015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيالماز مظفر عبدالجبار بشير9162171942268016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيفاتن شكر محمود محمد9163171942291112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.6ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعلي اكرم عدنان هاشم9164171941013037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.6االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى طالب وجيه عبد الرحمن9165171941008366

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيايناس حسن طركي سلوم9166171942321013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمود عواد محمود عبيد9167171941351190

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيمريم عبد الستار حاجم سلطان9168171942295063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيزبيدة حامد يونس سليم9169171942195008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمحمد ياسين جاسم حمودي9170171941020125

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيسيف عبداالله رشيد امين9171171941028100

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزينه قصي مساعد يحيى9172171942299047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيايالف محمد امين مصطفى أحمد9173171942296027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيايمان عامر مهدي صالح9174171942237032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيطه رمضان يونس حسن9175171941007111

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيطيبة سالم عبد هللا احمد9176171942235115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائياالء خالد عبد الرزاق داؤد9177171942321006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهبه باسل بشير حمودي9178171942231428

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيعائشه عزام محمود احمد9179171942302107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيحذيفة امجد صابور شهاب9180171941228017
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيرنين فواز حسين خديدة9181171942245046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياسراء قتيبه عبد العزيز محمود9182171942290019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح جار هللا صالح9183171941017241

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمر احمد سلطان عبدهللا9184171941026149

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزهراء رافع مصطفى محمود9185171942299040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيايناس حمد هللا حسن عباوي9186171942330027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيزينب محسن علي حسين9187171942314056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب ثائر خير الدين محمد9188171942288170

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيريام عبد ذياب حسن9189171942231180

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزينب مؤيد قاسم حمودي9190171942237106

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيتمارا عمار عصام يوسف9191171942268034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدهللا حسن محمد عبدهللا9192171941026120

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائيزهراء صالح محي ياسين9193181942265009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره محمد حازم عبد9194171942231235

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيسماء ميسر علي مصطفى9195171942288211

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد عماد مصطفى مجيد9196171941124109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيمحمد االمين ظاهر صالح عبد هللا9197171941075026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسعد اسماعيل جاسم محمد9198171941007094

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياسماء حسين عودة خلف9199171942290021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور احمد ابراهيم يونس9200171942290295

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيخليل حسين ابراهيم علي9201171941007074

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيفدوى غسان عبد هللا شاهين9202171942286279

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيمرتضى حسين محمدعلي عبدهللا9203171941067046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيمالك منهل محمد فتحي9204171942279090

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى وعد هللا عبد العزيز نجم9205171941017311

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعبد الحكم ميسر حسين يوسف9206171941018095

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينبا ازهر احمد يوسف9207171942290281

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهاجر عفان فالح احمد9208171942288333

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيغفران محمد سالم عيسى9209171942297083

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيكرم محمود احمد سلطان9210171941008262

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيهاجر عبد العزيز احمد عزيز9211171942232290

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيايمان ستار حميد صالح9212181942271012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائياهله صالح الدين عبد القادر مصطفى9213171942299015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيزهراء اثير يونس مبارك9214171942315060
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيرزان عادل عثمان بشير9215171942315054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيزكريا محمد يحيى ذنون9216171941011101

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينب مروان مهدي صالح9217171942286176

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيرند عادل سعيد نعمه9218171942314041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائياميرة شهاب احمد يوسف9219171942267017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد نشوان عبد العزيز علي9220171941007220

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيوسام غياث عبد الكريم عبد هللا9221171941012103

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآمنه خالد لقمان ابراهيم9222171942294005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيزمن شاهر صالح حسن9223171942316041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحمزة فاضل عباس محمد9224171941023063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيايمن حسين محمد علي توفيق9225171941017051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصطفى ياسر عبد الستار عبد الجبار9226171941015206

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيصهيب حسين ايوب فياض9227171941043014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعلي طالب علي حسين9228171941008224

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.5اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيدجان شعبان محمد يونس9229171942286102

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد حسام الدين حمادي حمدون9230171941022011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائياحمد خالد رجب جاسم9231171941012012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيزهراء ثامر فاضل فرحان9232171942235076

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيزيد زهير حسين علي9233171941019036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيغنيه خالد محمد شيت الياس9234171942231327

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائياحمد وعد احمد عمير9235311941001009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيفالح خليل بنيان صالح9236171941112049

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمريم خليل خضر محمد امين9237171942286294

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد قحطان خليل محمد9238171941026229

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيفاطمة سعد هللا احمد حسون9239171942281127

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.8االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائييوسف مؤيد ذنون يونس9240171941008416

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيمروان فرمان ابراهيم حمود9241171841055022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى فتحي علي فندي9242171941008373

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيأسماء رعد احمد حسون9243171942281002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسارة عباس فاضل علي9244171942289092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمسلم يحيى محمد عبد هللا9245171941143100

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزبيدة وعد هللا نايف خليل9246171942299039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيبراء حسين يوسف ابراهيم9247171942317023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيهاجر ميسر احمد علي9248171942279104
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيلبان كريم بولص داود9249171941069019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيثامر عايد فرج صالح9250171941055006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيعلياء عقيل مسلم علي9251171942257016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيطارق عبد هللا فتحي محمود9252171941143041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيمريم رائد جاسم محمد9253171942281141

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيبراء عماد خضير يونس9254171942232066

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيعبير رائد محمد محمود9255171942300075

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن بشار عبد االله احمد9256171941351247

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائينصر فرحان خليل محمود9257171941170036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيزيد محمد حازم محمود9258171941019038

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعمر غازي خلف محمد9259171941020087

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمود جاسم سلطان عبد هللا9260171941021091

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائياحمد محمد احمد خضير9261171941116003

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعمر عائد داود يونس9262171941007169

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد وليد سالم ذنون9263171941023200

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد عيسى ابراهيم احمد9264171941018198

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمريم نبيل يونس اسماعيل9265171942299077

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيدعاء فاضل عايد سليمان9266171942166013

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائياسيه جمعه نوح عزيز9267171942034004

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيطيبة جاسم محمد فتحي9268171942279067

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيدعاء علي خليل ابراهيم9269171942291045

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيبدور كرومي ايشوع كرومي9270171942247007

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزهراء صالح الدين ذنون يونس9271171942288161

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايه سالم فتحي عويد9272171942277041

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيمريم ياسين عبد هللا فتحي9273171942305088

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيزينب عدنان هاشم يحيى9274171942291076

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيريام فارس ظاهر مطو9275171942245052

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيرهف عمار حمزه الياس9276171942245047

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائيأمل درك غربي مرفوع9277171942325005

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيآيه محمد سامي اسماعيل9278171942314006

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيحنان محمود سليمان عبد هللا9279171942290075

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائيحنين اسماعيل حمة اسماعيل9280311942045011

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفردوس يونس خلف جاسم9281171942290240

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيامنة محمد خلف اسروت9282171942280027
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيزينب سالم يحيى يوسف9283171942230074

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيرباب حبيب حسين ابروش9284171942241025

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائييسرى حازم محمود شاكر9285171942246022

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيانفال فراس حسيب حسن9286171942232056

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور احمد حمد محمد9287171942290296

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائيزهراء كريم سلطان عبد هللا9288171942265012

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيجاني فيصل سليمان علي9289171942224008

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيحوراء عباس طه يونس9290171942249023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمرال محمد رشيد شوكت9291201942180087

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيحسن ناجي عيسى شهاب9292181941053011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيغفران ثاير حسن احمد9293201942145022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد هاشم حسين9294171941026192

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيجابر فهد عبد احمد9295201941048043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايمان رحيم علي ياس9296201942138019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائينيان شيرزاد توفيق حمد امين9297201942334247

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيهيام مثنى مراد احميد9298201942109099

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيانور غازي عاشور جهاد9299171941066007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيهشام ابراهيم خضير عكله9300171941055018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيذو الفقار مؤيد جمال يوسف9301321941010036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمريم حسن هدايت رشيد9302201942118162

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائياسماعيل ايوب كريم رستم9303181941037008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائينوفل مظفر علي حامد9304171941008393

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيحسين عزيز جاسم عبد القادر9305171941011085

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيفاطمه ستار عبد هللا علي9306201942138094

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر طالل عزيز قاسم9307171941011219

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيرسل صباح هالل عوفي9308201942150008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيميسم صكبان جاسم محمد9309201942151022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد حسن محمد مصطفى محمد9310171941018008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ارشد محمد ازهر مصباح9311171941186057

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.8ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيحسن عمار جميل سعد الدين9312171941157013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياوميد وعد محمد جميل يونس9313171941018042

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيايمان عالء الدين غضبان خليل9314201942124023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيياسر احمد خضر غرب9315201941020125

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيرؤيا ايدن محمد نوري لطيف9316201942395040
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيدموع جاسم احمد عبيد9317171942283044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزينه عبد الرزاق عبد الستار وهاب9318211842102037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائينبأ بشار سالم جارو9319171942330122

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائيخالد محمود ثلج مالح9320171941056006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياياد بسام ابراهيم حمو9321171941028037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيسهى داود سليمان احمد9322201942154048

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيايالف فالح حسن ترك9323201942109019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيبشير احسان علي حسين9324201941022033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد صالح عبد هللا محمد9325171941022090

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيإخالص ياسين جمعه محمد علي9326171942261001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيرغد بشير دحام سلو9327331942041014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيمنار حامد علي حسن9328171942230130

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن حسن عبد الرحمن عبد الباقي9329171941008165

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيهيمن غريب محمد علي9330201941304168

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيهاوري زعيم نجم الدين نور الدين9331201941022150

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيامنه جاسم محمد حسن9332171942291020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعامر عماد عيادة جاسم9333171941026103

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية النسور المسائية المختلطةكركوكاحيائيصالح زبن عماش حسين9334201941257006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمروان حماد احمد عبيد9335171941005124

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيتقى جمال نصر هللا محمد علي9336201942139034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيفاطمه رائد نجم رستم9337201942119044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيابراهيم امين جبار محي الدين9338201941303010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيدنيا رياض عواد علي9339181942232021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد هاشم شاكر9340171941066036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.4اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيجاالك عمر صديق محمد9341201941001056

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد رزكار حسين علي9342201941304118

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرند مامون جميل سعد الدين9343171942286142

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعبد النور نصر الدين محي الدين نادر9344201941377046

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف محمد عباس عبد الرحيم9345201941001325

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعلي احمد شكور نجم9346201941304091

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيعمر وسمي صقر يونس9347201941255019

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعلي حسن علي محمد9348201941001158

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائياتيال صالح محمد نوري لطيف9349201941390008

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد عدنان صابر كريم9350201941307041
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيحنين نعمان خليل عيدان9351201942102020

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمصطفى جاسم محمد حسن9352201941003099

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين صالح الديناحيائيعبد الرحمن كمال عبد القادر رحيم9353181941380029

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيسنان احسان ابراهيم حسن9354201941390038

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشاجوان شاخوان محمد فتاح9355201942334167

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيهيفاء زيدان مخلف محمد9356201942144069

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان فريدون محمود عبد هللا9357201942371001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكاحيائيهدى وليد خضر مصطفى9358201942168027

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيهدى كاوه محمد قادر9359201942334256

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيازين بهجت رفعت غفور9360201942149001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيابتهال زيدان خلف علي9361201942102003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيحه مديه ستار احمد سليمان9362201942355015

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيزينب يشار خالد خليل9363201942109048

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيبيرفان محمد نامق شريف9364201942341025

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيامنه ابراهيم محمد حمود9365201942238001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائياسماء وداد جبار عمر9366201942130007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيدعاء وليد سالم حسين9367201942207003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيبشرى احمد محمد سعيد محمد شريف9368201942334058

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنباراحيائيسجى عماد مصلح حامد9369191942170011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيمجاهد حمد محمد عبدهللا9370171941043028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.1اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيتبارك عمار نزار يحيى9371171942286083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيزينب كمال الدين محمد صفاوي9372171942292039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائييوسف فاضل لطيف جاسم9373201941259368

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيايسر يونس خضير عبد9374171941007046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياالء محمد امين سمين9375201942282024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحمزة عمر محمد علي9376171941007065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد غازي عباس جرجيس9377171941027108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيتبارك فارس خليل محمود9378171942232074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0الخارجيونالرصافة الثانيةاحيائيشهاب الدين احمد عبد هللا خلف9379141941400015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسين غانم يونس محمد9380171941017082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيساره عبد هللا غانم عبد هللا9381171942237118

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيسوزان ضياء عبدهللا مضحي9382181942237032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائينبأ مهيمن خضير صبحي9383181942246047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيوضاح علي حمد فاضل9384181941041061
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.8اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى مزعل عبد الجبار يحيى9385171941011340

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيعمر محمد احمد عبد9386171941076021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا وليد خالد هاشم9387171941143055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيياقوته فراس عزيز ابراهيم9388181942237058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائياسماء نجم حسين حبيب9389201942207001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيعماد محمود يوسف احمد9390201941261047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمنار صالح فتحي علي9391171942302137

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعلي احسان علي عبو9392171941005074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيانمار عدنان عبد هللا مهدي9393201941015016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائينبأ نزار نذير سليمان9394171942295068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد الواحد توفيق علي9395201941001238

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد عماد طارق طه9396171941023192

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيزكريا محمد سليمان يوسف9397171941350069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيعلي خلف صالح حسن9398171941104051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود حمد محمد9399171941046036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيزينب جنكيز علي حسين9400201942282112

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيرقيه عدنان احمد عيسى9401181942237015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيشهد يونس احمد حميدي9402181942276025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا نشوان محمد توفيق قاسم9403171941007138

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيابراهيم وليد خضر مصطفى9404201941030002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيرمزي عبد هللا كاطع محمد9405201941255006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيعلي عدنان بالل عليوي9406171941034012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيصفوان نوري محمود محمد9407171941024046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيمريم خليل ابراهيم سلمان9408181942186045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيازهار محمد خضر برهو9409171942296009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعلي بسام ياسين احمد9410171941008217

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيعلي محمد داود يونس9411171941019057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائياحمد مصطفى محمد صابر عباس9412171941218002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيوضاح مدين بدر محمد علي9413171941143114

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائييونس محمد غزال صالح9414171941007265

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا محمد عبدهللا ساير9415181941053021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسما ثابت محمد يونس9416171942231256

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمحمد عادل أدهم عيسى9417171941001075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم محفوظ احمد عباس9418171941011152
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحسن عبدهللا زعيبر كدحي9419171941026189

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعالء توفيق عزيز عويد9420201941019098

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيوليد عبد هللا احمد عبد9421171941005143

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائياحمد سعيد فتحي احمد9422171941207003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعلي محمود نجم عبد هللا9423201941002029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائياحمد محمد علي ياسين علي9424171941005012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائينور عبد الكريم مهدي ابراهيم9425231942125105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيقتيبه ذنون عبد الكريم احمد9426171941075021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيصباح كاطع مطر سليمان9427181941016024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمحمد زيد سبهان مريس9428181941053029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي حسين علي رضا9429181941153042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد ثائر خضر عطا هللا9430171941007196

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيامين مولود لطيف ابراهيم9431181941002031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسفيان فارس علي عبوش9432171941007097

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكاحيائيياسر قاسم ابراهيم حمد9433201941200012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيصالح محمد احمد خميس9434181941020034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائياميرة خليل ابراهيم عطية9435201942227001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمصطفى عدنان جاسم حمادي9436211941009199

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعبدهللا محمد محمود احمد9437201941020071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد حسين حسن9438171941080123

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيكرار علي عكله جبر9439271941034076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد حسن جميل حمو9440171941353074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائييوسف احمد يوسف خلف9441171941144110

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمد وعد حامد رشيد9442171941024122

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد محمد صالح9443201941001205

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن ياسين علي محمود9444171941103044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيتماره احمد محمود حمدي9445171942285047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمحمد عباس بالش حنون9446171941003109

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيزياد ابراهيم خضير خليل9447171941018073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعثمان محمد محمد رمضان نعمان9448171941018119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا وعد عبد عواد9449171941007139

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائياحمد محمد علي صبري9450201941050010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسيف علي ابراهيم احمد9451171941007101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعلي احمد جاسم خلف9452171941018123
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمر حسن علي محمد9453171941026152

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايناس احمد زكي محمد علي9454171942290048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم مرعي حسن9455171941350171

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين علوان عبد طوفان9456241941203066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيطه كريم جياد اسود9457191941032019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيمحمد تحسين حمود مانع9458201941025055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسيف الدين جاسم محمد عبيد9459171941007100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيهيفاء جودت حميد محمود9460181942237056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد مهند محمد امين9461201941001256

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائياحمد عامر عبدالجاسم علي9462231941169003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيحذيفه احمد محمد ساير9463181941053010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيهاجر جمال محمد علي9464181942183111

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعمر حاتم عبد الكريم احمد9465171941007165

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكاحيائيمحمد عبدالواحد عزيز خورشيد9466201941032022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيبارق عماد محمد صالح فندي9467171941077017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد فارس محمد حميد9468171941007029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيصدام حسين كاظم عبد9469231941011041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمثنى يونس عطيه محمد9470181941053026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعلي اركان جالل محمد9471201941307025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعلي هوار عبد الهادي فتحي9472171941007162

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0ثانوية الريف المسائيةصالح الديناحيائيساهر يونس حبيب جبر9473181941337012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد سعيد محمد9474171941083042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائياحمد ياسين حبيب احمد9475181941020013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.5اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيابراهيم طالل جاسم محمد9476171941011002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيمؤيد علي صبح عطيه9477201941023027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيعبد الكريم عبد هللا احمد زيدان9478201941238017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيقاسم عيسى خضير موسى9479171941003090

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عادل ساقي قنبر9480181942254034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد محمد شهاب9481171941008308

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0ثانوية التوفيق للبنيننينوىاحيائيموسى طه فتحي جاسم9482171941208018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيسارة عبد الرحمن جبار صالح9483201942139067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي عذاب ذياب عطية9484231941017108

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.9اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهال علي حسين سالم9485171942286361

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياحسان ازاد محمد عزيز9486201941088001
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكاحيائيامنه علي محمد كاظم9487201942153003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياينار فؤاد حسين شوكت9488201942154013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيبراء قاسم محمد سلطان9489201942144019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيامنه جاسم محمد محمود9490311942038007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيايمان شكران حميد خضر9491201942181005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيخديجه جعفر محمد سعيد مسيب9492171942308014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيرسل سعود رداد حواس9493201942121017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد الخالق حسين اهالل حسين9494171941350107

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيأميمة لؤي عبد الوهاب اسماعيل9495171942296004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهاوري كنعان زوراب رستم9496201941308035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.1ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائييوسف صباح كاظم خالد9497201941050048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيجمانه جواد كاظم محمد9498201942282064

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيأيالف علي زمان باقي9499201942118016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيايالف نور الدين محمد حميد9500201942282044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيزياد عمر زيدان خلف9501201941001084

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيحسن احمد عبد ابراهيم9502201941022038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرانيا طالل فاضل محمود9503171942290094

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيرنا مؤيد عباس خيري9504201942139051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعلي حسين فائق عبد الهادي9505201941048112

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيمحمد سلمان كاكه رش رشيد9506201941365020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية رابه رين للبنينالسليمانيةاحيائيبهجت حسين محمد حاجي9507321941001002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد الباسط غازي محمد9508171941012082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خالد فخري ايوب9509171941188013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة غانم احمد عبد هللا9510171942262045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائينبهان يحيى غانم شاكر9511171941017324

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيبشار ياسين محي الدين شامي9512311941065024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد اياد خليل احمد9513171941019078

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيرسول خالد ولي مال حمو9514171941021020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائيمحمد اكرم يحيى عبد الوهاب9515171841010051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائياية فراس طه بكر9516171842323003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعثمان علي حسن عثمان9517171941015117

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائياحمد عبدالهادي احمد موسى9518171941056003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيكرار محمد تقي محمد ادريس9519171841147027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيفهد جميل محمد محمود9520171951028109
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيإدريس حامد اكهنر رحيل9521171951001008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياسامة ليث خالد خليل9522171951011028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعبيده يوسف طه داود9523171851143129

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيعلي عبد هللا محمد شاهين9524171951009045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد امير محمد نذير محمد شيت9525171951011150

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيوالء عبد الجبار محمد احمد9526171952284022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيخطاب هشام طه خطاب9527171951020040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيزيد رياض رمضان محمد سعيد9528171851010031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيزيد لقمان سعد هللا محمد9529171951026075

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد علي عدنان عبد9530171951017021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزكريا عبد الباسط ابراهيم سلو9531171951017087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى امير سالم ذنون9532171951023196

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقينور سعد احمد صالح9533281952063035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية سيوان للبنيناربيلتطبيقيياسر فالح حسن علي9534311951003018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيمحمود موفق مصطفى عباس9535171951021064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيمريم فواز صبحي مصطفى9536171852262011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيتمارا يونس علي يونس9537171952285012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياحمد ريان احمد ابراهيم9538171951011012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعماد عبد هللا سلطان جدوع9539171851018089

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا فارس زكي قاسم9540171951198014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىتطبيقيعلي غانم واثق غانم9541171851217025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىتطبيقيصبا نمير عبدالرزاق حامد9542171852323008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعلي احمد فتح هللا محمود9543171851017178

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيشهد مازن محمد سامي ياسين9544171952231048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيامير معتز ابراهيم عبد هللا9545171951008027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيرنا احمد يونس احمد9546171952283017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلتطبيقيراني رأفت خضر رفو9547311951070006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيشهد عدنان متعب محمد9548201942109063

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد ناظم رضا محمد9549201941259046

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الفرات للبنينكركوكتطبيقياحمد محمد جواد كاظم9550201851007006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية632.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيسدرة مصطفى محمد يونس مصطفى9551201942160065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمحمود شهاب احمد حمو9552171921011100

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيرحمه رعد احمد سعيد9553171922295013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية أبو وني للبنيننينوىادبياحمد طه احمد صالح9554171921220001
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيرحمه نزار فاضل خليل9555171922285022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبييحيى فيصل عزيز جاسم9556171921005070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبياحمد علي حديد رشيد9557171921027007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعبد الحكيم نشوان هاشم سالم9558171921016046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيخالد مهند عبد االمير محمد علي9559171921016029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعبد هللا طه خير هللا سلطان9560171921012046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيدنيا امجد حميد عيدان9561171922285020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيثريا زياد حامد ابراهيم9562171922299009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبياالء تحسين خليل علي9563171922285004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىادبيزيد نعمت فتح هللا عبد هللا9564211821270070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيذنون وعد هللا ذنون يونس9565171821017035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبياشرف يحيى قاسم محمد9566171821058004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعالء حافظ صالح محمد9567171821027101

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيياسر عمار سالم صالح9568171921028092

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيماجد نبهان سالم حمدي9569171921020081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيابو بكر عبد هللا عمر حاجي9570171921144002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيعلي زهير عبد الرزاق حامد9571171921020057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيسارة قصي بشير محمد9572171952283027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيايمن احمد شاكر محمود9573171951015032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيريان نجم عبد هللا عطيه9574171951015049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيفرح عماد حازم عبد هللا9575171952299030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبيدة راجح مصطفى عبد العزيز9576171851157031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيقمر معن اكرم علي9577171952286045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء حسن عبد الرضا عطيه9578161922332005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية353.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيرماح قتيبة زكي عبد القادر9579171921011034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيمهدي علي هادي محمد باقر زينل9580171951124084

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكادبيمهند محمود ابراهيم حبيب9581201821211031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيافنان صالح جمال صمد9582181922181001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدابين رسول احمد جوامير9583201822344013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبيعبد السالم جمعة مرعي شبيب9584201821067021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد توفيق عبد هللا محمد9585201921377083

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيايمن فريد احمد عباس9586201921016016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينادبيايمان عبد هللا حمود شبيب9587181922117003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيدانيا حسين فرحان جمه9588201922341017
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيئه فين اسعد علي احمد9589201922364001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبينور نبيل علي عباس9590201922138080

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيفريده شالش يونس صالح9591201822113034

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيسارة علي عيسى خلف9592181922261023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الدينادبياحمد محمد عواد محمد9593181921311003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الدينادبيوفاء مسلط كنح عبد هللا9594181922340020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الدينادبياسراء عبد الجبار عبد هللا سعيد9595181922265001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الدينادبيمها ياسر شكر محمود9596181922347024

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيحسين طه حسون علي9597181921086009

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكادبيهاجر سرمد احمد مردان9598201822168017

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيحسن حسين عليوي عبيد9599221941011004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيايات علي حسين علي9600231942083003

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي مرتضى محسن ضهد9601221941310123

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينور حيدر عبد الزهره محمد رضا9602251942096421

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حسن هادي فاهم9603251941207001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي رحم كاظم عبد الحسين9604261941001114

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد حسين عباس هويدي9605291941003227

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزينب علي يوسف ماجان9606231942077080

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي جبار زاير9607241942122096

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي جاسم عبد الحسين صعيو9608271941014121

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيسجى محمد اعطيه ابراهيم9609251942096232

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيتبارك أياد حسن مزعل9610231942109036

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيرحيق كاظم جوده حسان9611241942130034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيآيه محمود عباس عبد علي9612271942052009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيرند علي مهدي عباس9613231942090108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي كامل هاشم عبد الحسن9614221941002184

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد زيد عباس محمد9615271941014210

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور صباح خضير عباس9616251942062828

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد علي محمد هاشم9617251941031295

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائينرجس فارس حمد حجل9618241942108156

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.8ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيزيد محمد جواد جاسم كاظم9619231941021055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيحنين حسين عبد الكريم حسين9620241942118031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب غالب رحيم حسن9621231942088235

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مطشر كمر حنين9622221942424094
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسين كاظم عبد الحسين9623231941020231

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة حمزة سعدون ماش9624241942102168

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمنار سالم نوري عبدالرزاق9625231942142245

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0الخارجيونبابلاحيائيضياء سعد سامي فرهود9626231941400039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيحسين علي حسين موسى9627271941033014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيعال حسين عبيس حسن9628251942097095

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء مجيد حميد رشيد9629231942088332

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيامير عدنان كاظم سعيد9630251941004013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيمحمد رعد ميرس حسين9631251941030026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسجى اسعد خليل خميس9632231942088257

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى كريم محمد زاير9633251941031614

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد االمير علي فيروز9634251941200186

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيايات حيدر ناجح مهدي9635251942101039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمرتضى صادق عبد مسلم عطوش9636251941122115

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيجعفر ناهض مجهول جياد9637231941005033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.9ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيتبارك نجم عبيد ابراهيم9638231942096031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكوثر قصي عبد العباس حسن9639251942062705

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائياحمد اكرم طارق عبود9640241941038002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعبد الرحيم قاسم هادي باصي9641231941006089

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعباس حسين شعبان حران9642231941002131

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات فارس عبد زيد عليوي9643251942101008

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ثامر عطيه جبر9644251941031423

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال عصام شاكر عزوز9645251942062583

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين عدنان ابراهيم حسين9646271941001085

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيباقر محمد علي طه رضا9647251941004014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيسجاد حازم حسون ابراهيم9648231941020154

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسنين احمد خضير عبيس9649231941020075

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائينور جواد عامر جلود9650221942207047

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل حازم عبد الرزاق عبد الزهره9651241941003220

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةاحيائيبركات علي مهدي حسين9652241941004009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيمحمد عباس عيدان حسن9653251941030028

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعبدهللا ماهر متعب عبد9654211941039025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيامير كاظم بندر نادر9655241941002015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيكوثر ماجد صالح مهدي9656251942084779
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي اسعد حمزه عباس9657231941005117

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيياسمين جواد كاظم حسين9658271942057217

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين محمد نواف راضي9659291942051060

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيهشام والي بريس هالل9660291941007387

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيهبة غانم محمد زباله9661231942136032

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم حسن ذرب لفته9662231942088402

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرقيه محمد حبيب عباس9663231942088138

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب رياض حبيب حسين9664251942084474

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيعذراء عادل عبودي اوبان9665251942096259

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيغيث نعمه كاظم موسى9666231941014084

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيكاظم صالح هادي بريسم9667231941051106

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب علي رحيم طاهر9668291942085087

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيصادق جعفر فليح حسن9669251941208016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك محمد هادي خضير9670251942062186

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيضياء عادل عيدان محمد9671221941051038

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلاحيائينسرين ماجد هادي عويز9672231942152021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيمريم عبد هللا عبد الحسين حمزه9673231942117133

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيمينا حسن علي خضير9674231942112031

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 478.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى نبيل عباس علي9675251951012133

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيعلي سلمان عذاب عسكر9676271951046063

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه محمد سعيد باقر محمد رضا9677251942062297

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيامير عالء صالح عاجل9678291941003025

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيياسر شاكر فاضل عباس9679231941020418

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيجواد محمود صبيح خلف9680161951026015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةتطبيقيحيدر محمد جاسم محمد حسن9681161951018012

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزينب عبد المحسن فارس عبد المحسن9682231942089082

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين حسين كردي عواد9683271942060059

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه نعمه عناد بشاري9684231942087277

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزينب علي عبد الخضر حمزه9685231942086097

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء صبيح هادي عباس9686271942091061

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيشهد صالح حسن علوان9687231942101057

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائينورالهدى اياد عدنان كاظم9688231942145110

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيفدك سالم عبد علي محمد تقي9689271942065073

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيمريم عقيل علي عبد العزيز9690231942127065
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيضحى عقيل كاظم زغير9691251942084616

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0الخارجياتالنجفاحيائياسراء هاتف عبدالزهره صبح9692251942401003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائينور الهدى خالد كشيش عبود9693251942086093

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد جاسم محمد9694231942087254

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمروه طاهر علي جابر9695251942059530

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيبراء باسم حري منصور9696241942096023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي جاسم عوده حمد9697231941007078

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيوفاء خلفه نعمه حسون9698231942102069

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر محمد جرينخ عبد9699241942136055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيصابرين عظيم حسين علوان9700231942102041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسن تركي حمد9701251942096150

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيمصطفى حسن محمد عطية9702231941205026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء كريم حسين كاظم9703231942088193

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيفضاء مايح كطران كاظم9704251942061029

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزهراء فالح راضي حمزه9705271942071038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيكوثر جبار مهوس حبيب9706291942065067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء علي حسين سلمان9707231942117072

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد مرتضى دخيل محمد9708231941047068

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائينور حامد عباس عيدان9709231942148046

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيشهد علي ازويد حميد9710231942083036

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين طعمه والي9711251942061015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نعيم عطشان ملوح9712251941045093

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين كريم كاظم شيحان9713241942121069

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم جواد كاظم9714231942088368

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيايفان محمد عبيد جاسم9715231942088037

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسن رحيم جبار حمادي9716231941042022

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيياسمين رزاق جبر حبيب9717231942143038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه غانم حسين كاظم9718251942096311

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيغفران عباس جاسم ياس9719231942081049

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيبنين عماد فاضل عباس9720271942063028

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسين عامر هادي حسن9721231941006036

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيهدى احمد رشيد خضير9722231942125109

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية السلوى للبناتكربالءاحيائيشروق عادل حسن جبار9723271942084031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور قحطان عدنان حسين9724251942062833
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد احمد فاضل عبيس9725231941005149

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيسالم امير رحيم حميد9726271941010072

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيحسين مسلم طعمه حسون9727231941003023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيحنين عالء ظاهر محسن9728231942118014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين بابلاحيائيعلي حمزه منسي جاسم9729231941036009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيحمزه صفاء حمزه هادي9730231941014035

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيعائشه مسلم عبد هللا عوفان9731231942131053

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيجمانه وعد محسن حسين9732231942088084

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد المهدي مهند حمودي كاظم9733231941009103

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقية حميد مهدي جعفر9734251942084326

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيسجاد صبيح حمزة حسين9735231941167015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور الهدى حسين سلمان محسن9736251942170400

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه حيدر طالب جاسم9737271942058214

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيحسين سعدون علوان جاسم9738231941027015

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيحسين علي جهاد فرحان9739231941024011

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم عبيد حمزة9740231941043052

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحيدر قاسم عبد عون حميو9741231941042053

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حمود هادي حسين9742251941200048

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى عالء ظاهر محسن9743251941031609

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءاحيائيحيدر جاسم جعاطه علي9744271941025012

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيعمر حازم فيصل شياع9745231941255061

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيساره جواد عبد الكاظم عبد الرضا9746231942103054

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيساره عبدالحسين مهدي حسن9747231942143019

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيرقيه عادل مهدي حسون9748231942142090

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه مطر جواد كاظم9749231942090227

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائينور ناجح ياسين حسين9750231942154051

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائينهى كاظم جواد شبيب9751271942089109

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيشهد عايد حيال جيجان9752231942146014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيمصطفى سالم سعد كاظم9753231941066046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيآيه كريم موسى عبد الحسن9754231942113009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه ناظم شلوح محمد9755251942062684

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزينب جبار يوسف راضي9756241942095061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء سماح حسن غالي9757251942084398

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عزيز عبد الرضا هلول9758251941031485
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صالح محمد شاكر9759251941031682

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر عبد الحر عبد زيد كريم9760251941207010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيسكينه نداء عبد علي مخيط9761241942122077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيسجاد عباس فاضل ساجت9762241941006034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمروه حيدر حميد كاظم9763251942062713

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيختام محمد هادي علي9764251942053027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمقتدى هادي قاب سلمان9765251941151134

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ سالم حسين علي9766251942101261

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء حيدر ناجي موسى9767251942084388

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزهراء مهدي حسين الياس9768271942087074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور علي عبد هللا دواح9769231942271420

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين يونس كامل منصور9770251942108053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيعذراء حبيب عبدساده محمد9771231942187018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد كاظم جفات عبيد9772251941031740

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء خليل حسين عطيه9773231942153076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى عبد الزهره عوده جابر9774221942125260

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عالء عدنان نعمه9775251941205077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر محمد نعمه خضير9776251941200034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائياالء حمزه ابراهيم عبدهللا9777181942176018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبتول ليث عدنان جابر9778231942087051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء فاضل فرقد محمد  حسين9779251942062230

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيعلياء حميد حسين محمد9780251942100279

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.8(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساره صادق محمد صادق9781251942084538

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمثنى جالل كعيشيش غازي9782271941005195

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حسن علي هاني9783251942062321

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمسلم عقيل عبد هللا حسن9784231941055053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيعلياء عبد هللا صاحب عبد الساده9785251942097096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه عبد الحسن حسين جواد9786251942084341

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيحسن فالح حسن عباس9787271941008027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائياسراء علي صادق باقر9788271942057008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال حسين حمزه ماهر9789251942062582

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين مناف كاظم عبد9790251942062156

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيشيماء اموري عبد حمادي9791241942108115

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي فاضل كاظم مطرود9792271941005170
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيعلي سعدون ياسين حتحوت9793231941029026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك حاكم حميد جبر9794251942192007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبتول قاسم نعيم عبود9795291942052033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد نعمه حمد حسين9796251941031062

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر رياض جابر عبد9797251941044399

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيصفاء احمد طنان عريبي9798241942220357

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء مهدي محمد صالح محمد جواد9799251942062394

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء نصير حسين نجم9800251942101140

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينه علي حبيب حميد9801241942220304

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين فارس عبد الحسن شعالن9802251942096063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيابراهيم غالب ظاهر حمندي9803251941052075

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحامد عبد الشهيد عبد الرضا شهيد9804251941205040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حيدر زاير عبوسي9805251942101209

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيوئام ناظم تركي مالك9806241942121340

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيفاطمة حمزة صغير حمد9807231942187019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيفاطمة رحمن عبدالحمزة علوم9808231942187020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين حمادة صالل عطية9809231941017031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى ابراهيم فاضل عباس9810251941044344

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيايات عبد الكاظم حمزه جبار9811251942084095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي يونس محمود شريف9812251941031530

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار علي سالم عبد االمير9813251941031573

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسان كصاد حسين9814241942139082

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك يوسف هالل محمد9815251942057014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.8ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيضحى ضياء هادي عيسى9816251942074014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرفل حنوش صالح زابي9817251942096127

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور جبار عطيه محمد9818251942192115

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيابراهيم محمد مجيد رشبد9819231941033001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسين ساهي نشمي9820241942139060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد قصي جابر عطوش9821251941031739

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيفاطمه سجاد ظاهر محسن9822251942061026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسين جفات عبد هللا9823251941044368

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن غسان عليوي عبد9824251941031154

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيقاسم فاضل جميل جاسم9825231941002197

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيسفانه حامد كاظم عبد الرضا9826251942100243
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيتبارك سالم جبار عبود9827251942083011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزهراء عبد الزهره جاهل كاظم9828231942076038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهاله جاسم محمد مظلوم9829251942101293

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيحوراء فاضل محمد جاسم9830251942083025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيسجى ناطق احمد كاظم9831231942083030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الباقر عبد الرزاق ضيدان9832251941208033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيحيدر علي حمزه شناوي9833251941150130

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم جزار9834251942084909

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحسنين رحيم حميد عبد علي9835251941012035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيعلي حسن حمزه جبار9836251941004040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيمنار حسن هلول لحيدي9837231942109193

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيبتول محمد زكي فاضل احمد9838271942083013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيحوراء خضير عبيس كريم9839231942098057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمحمد احمد جاسب فرهود9840231941046037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه عمار شاكر عبد الحسن9841251942084347

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغده راضي خشان زغير9842121942092026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيبنين وطن جوده جاسم9843271942160047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيليث مناف عبد هللا صالح9844251941031585

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمد جاسم عبد هللا9845271941007143

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيهدى عبد االمير شنان9846291942058086

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد فارس كاظم جواد9847251941035050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب جميل رشاد كاظم9848251942101144

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهدير خيري تركي علي9849251942192169

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيضحى غسان تركي عبد العباس9850231942088298

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيتقوى علي فهد صالح9851221942178033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي اياد اموري صالح9852251941031421

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر لقاء جواد كاظم9853251941042020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيغدير خضر محسن عبود9854241942081071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيسكينه محمود عبد الزهره جابر9855251942058042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرنا عبد الحسن كوكب محمد حسين9856251942062299

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم ناصر كاظم هادي9857251942084826

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيابراهيم علي مجهول محمد9858251941044003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيمحمد عدنان كليف حسين9859231941167044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبتول عبد العباس ذياب حيدر9860251942059071
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيهديل سامي هادي جبار9861251942109053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم فاضل جبر ماشي9862251942084821

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيغسق حسنين ناجي علي9863231942098139

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفرح محمد جاسم حمودي9864251942108291

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيدعاء حيدر محمد حسن9865251942100117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيبنين عماد حيدر كزار9866271942091018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيياسر نعيم ياسر هاشم9867221941018063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد طالب امير عبد الحسين9868241941015125

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعباس فاضل خليل عبيد9869231941002138

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.1ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد امين جاسم محمد علي سعد9870251941205265

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيزينب وسام نجم عبد9871251942075044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسجى فاضل عبد الحسين سماري9872251942084553

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى ياس خضير فرحان9873221942178154

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائياثير عبد الكاظم حسين عبد هللا9874231942153003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيزينب حسين عمران حسن9875231942108034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود مصطفى مقصود9876171941144094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيجعفر جاسم محمد عبود9877291941007060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر محمد كشاوي علي9878251941031258

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائياحمد حمزه عبد الحسين هادي9879251941009008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمريم حسين عبد نور حراوي9880251942170365

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيزينب خليل حمزة سليمان9881171942236039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية المزايا االهلية للبناتبابلاحيائيدينا كريم حسين جاسم9882231942151002

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حازم جاسم يوسف9883241942081037

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا قاسم محمد جبر9884251941205291

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عدنان طالب حسن9885251941031209

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل حسن هاشم عذاب9886251941031587

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيحسن علي عبد العالي محسن9887251941016009

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد خالد مالك نايف9888251941207073

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياحمد محسن رياح ليلو9889251941122004

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد عبد زيد سلمان9890251941045132

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مسلم جاسم جبار9891251941044334

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينبأ يحيى داخل عطيه9892251942097127

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرسل جميل زغير جياد9893251942084291

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيانوار محمد عبد الحسين هاشم9894251942062089
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيزينب يوسف عبد الكاظم مهدي9895231942121054

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيدعاء ميثاق سعدي حاتم9896271942058076

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن صالح نوري صدام9897271941005040

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور محمد عبد الساده عيسى9898271942060341

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحوراء حميد عليوي ظاهر9899271942060096

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيايمان اركان جوده زغيرون9900271942052020

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيفاطمه خليل صاحب علي9901271942067087

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيقاسم جاسم محمد حسون9902271941033033

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيعمار كريم عليوي سلمان9903271941045052

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمرتضى محمد سعد برو9904231941002248

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيعلي شناوة عطية عودة9905231941167030

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه سمير زكي سعيد9906251942084727

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحمزه عبد الزهرة كاظم عليوي9907221941039048

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين كاظم وحيد جابر9908221941096028

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيبتول علي حسين حسون9909271942066004

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيموسى عبد الكاظم عناد داخل9910221941037111

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره جبوري نجم عبود9911251942062479

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيمجيد خير هللا فرج علي9912221941045014

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي ميثم خليل شالل9913231941031100

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيباسم حسين علي كاظم9914231941251052

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيريم سليم دخيل محمد9915231942142103

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيزين العابدين علي جبار جواد9916231941006059

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيأسيل سالم علي معالن9917221942139007

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ناظم حمادي جاسم9918221941093082

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيحوراء عبد الحسين جابر مهدي9919251942097036

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.3ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيزيد ضياء محمد حسين مهدي9920231941021053

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي صادق صبار خفيف9921221941096056

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد سالم نعمه حسون9922251941151105

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيشهد مهدي سامي محسن9923271942065051

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه رحيم عبد نور زغير9924271942060123

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيمازن رياض حيدر قنبر9925251941022032

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيعلي لفته حذوان ثجيل9926221941021074

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائينور طه كاظم ابراهيم9927231942095087

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيأمير اديب فيصل متعب9928271941034005
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينور صباح عطيه كاظم9929271942088223

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيتبارك رائد رحيم موسى9930271942058055

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائييونس عادل حسن علوان9931231941011105

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمصطفى عايد حمود فرهود9932271941015059

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية البيادر المختلطةبابلاحيائيصادق جواد مرهون جدوع9933231941224020

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيزيد ماجد زغير شعاع9934271941001124

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيسجاد اسعد طالب عبد9935231941202010

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةاحيائيعلي سعيد عبد الرحمن غلوم9936161941050018

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيمحمد الجواد احمد جواد عزيز9937221941259020

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى اديب عبد عيدان9938241941001290

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر علي حسين عطيه9939241941201016

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن رشيد شراد9940251941207071

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد عباس حسين عبد9941251941150306

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيذو الفقار عبد شنيف مرهج9942241941208021

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيعباس حسين عبد الكريم حسين9943241941030014

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمرتضى سجاد عبد زيد جبر9944241941169058

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحيدر شريف حسين عبد هللا9945231941006048

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرسل سالم تركي عبد9946241942188008

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حيدر حسن زباله9947241942121260

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيتقى حسين وناس طعمه9948241942080035

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيغدير علي حسين حسن9949241942101086

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيلمياء لطيف جفات اسماعيل9950241942093121

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيحميده محمد لفته كحط9951251942097034

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيشروق حسون مطرود كاظم9952241942110059

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي شجاوي حسين9953241942104117

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيثائر قيس عبد االمير خطار9954241941001033

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس محمد كاظم عباس9955241941003138

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيأمير صالح مظلوم عتاد9956241941027007

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي سالم محمد محسن9957241941003179

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيسيف علي محي عباس9958241941027116

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس كاظم حنان عبد9959241941202040

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي طالب عبد الزهره جاسم9960241941002103

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيعلي رزاق حمزه بديوي9961231941032052

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيرغد صالح حسن علوان9962231942137021
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قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين سلمان عبد الرضا هارف9963241942121060

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الحسين كاظم خزي9964251941045087

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء احمد عبد الحمزه حسين9965231942120076

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيزين العابدين فاضل عاجل عباس9966231941187008

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيعلي تحسين علي عداي9967231941187009

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيزينب حاتم زغير عراك9968241942103066

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد كريم بجاي عداي9969241941022010

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين شهيد محسن ناصر9970221941002072

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيزيد ميثم علي محمود9971231941005079

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمحمد علي ساجت بحلوس9972291941100126

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حيدر محيسن جوده9973241941021036

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر ابراهيم خادم معله9974251941001227

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيفضل محمد عليوي حسين9975231941012123

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيعشتار علي حسين مفتن9976291942051236

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب حليم حسين علي9977231942120097

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء سمير حسن مرزوك9978221942185055

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيساره سجاد حميد عبد9979251942082028

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرباب راشد صيوان لفتة9980221942113081

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسن هادي نايف9981251942170315

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيرقية حسين هاشم دويح9982231942078040

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزينه جاسم محمد حسن9983241942122071

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزهراء محمد كاظم عبيس9984231942077069

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى عزيز هادي حسن9985241942106167

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيام البنين سالم مهدي عباس9986231942115018

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء محمد منشد بطي9987291942051154

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمسلم علي عبد ناصر9988221941084029

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد علي سلمان بطي9989291941007306

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد شاكر جواد حسن9990221941002013

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيسجاد عباس خضير جابر9991291941004052

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين حسن ضاحي9992221942153132

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيافرح حيدر كريم جحيل9993291942071008

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسين رحيم جبار حمادي9994231941042038

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيعلي حسن ناصر حمود9995221941092035

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيهدى ساهي فيصل عبود9996221942105136
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قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيمحمد جبار محسن مصاول9997221941219018

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيباقر جاسم كاظم حمزه9998271941002034

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمروه حيدر عبد االمير محمد رضا9999251942062714

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب باسم احمد خضر10000291942051163

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمفدى مثنى عبد االمير محمد10001251941205376

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعباس جاسم دحام لفته10002231941042073

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيامير رزاق حلواص جحالي10003231941055003

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي ابراهيم احمد غضبان10004161941426008

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائياحمد مصطفى نمر رشاك10005221941092006

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيسجاد نيسان نعاس عباس10006291941007162

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيأحمد ناصر حسين شاوي10007221941018001

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيحوراء فاضل جبار عبد الحسين10008261942090020

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب صباح جحيل صيوان10009221942141137

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيموسى محمد جمعه عجيل10010221941033143

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد ماجد منصور عبد10011251941007145

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0الخارجيونالمثنىاحيائيصادق كامل كاظم عبد10012291941400019

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيرزاق عبد الكاظم عبد دحام10013221941013057

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيامير احمد عاجل عباس10014231941187002

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيأسيل عوده محمد عبيد10015221942101001

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب بديوي عبد رشم10016291942057148

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيامير احمد غازي حمود10017221941041012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى جميل فاهم محمد علي10018251942096406

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيصالح عباس صاحب حسون10019251941207042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن حسب العيبي10020271942091055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى مؤيد نجم عبد10021251941012160

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر عدنان خضير عبيس10022241941001088

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمحمد تقي هيثم محمد سلمان10023271941019086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيهبه جابر جاسم حمادي10024231942172041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيساره خضير حسين كاظم10025231942107063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى نعمه فليح عبد هللا10026251941049039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعلي حسن هاشم فارس10027231941001086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمهتدى حمزه هادي ابراهيم10028251941007362

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعبد هللا محمد علي بريهي10029231941001075

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيامير صبار عطية دوهان10030231941042009
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر سعد غافل حنيبر10031241941001086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيهاجر كاظم حمزه حمد10032231942178028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائياحمد يونس عبادي كاظم10033231941008021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن حمزه محمد عبادي10034251941045025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيحوراء عبد الحسين كاظم10035251942075020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة فالح حسن موسى10036291942050149

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء نعمه راوي عبادي10037251942062396

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر عالوي موسى10038251941151093

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيدعاء مصطفى محمد رضا جعفر10039251942056042

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيطيبه حيدر هادي جاسم10040251942084626

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حامد عبد حبيب10041251941200153

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر عالء كامل محيسن10042251941045149

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء محمد عبد الزهره محمد10043251942084441

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيحسن ميثاق طعمه فرحان10044271941020017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينه عبد الحسين عبد االمير طالب10045251942084527

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد عزيز عايد حسين10046251941205119

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبراء اسماعيل حبيب ياسين10047291942052037

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ابراهيم سلمان سرحان10048251941031700

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزهراء علي عبد حسين10049231942093065

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى عالء عباس عبد الساده10050251941205260

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه عقيل عبد  محمد10051251942084699

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء عماد كريم كاظم10052251942096106

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسن حاتم جاسم10053251942096297

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيمالك لواء محمد عبد الرضا10054271942061049

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيرحاب سعدي فليح حسن10055241942117058

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير علي حسين جواد10056251942108246

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عباس جبار عباس10057251942062654

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ عباس حسين حاتم10058251942059584

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه علي كريم حمزه10059251942055042

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيبنين مهند محمد رشاد جعفر10060251942083009

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء جودي كاظم حسون10061251942096148

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه نجم عبد الزهره عزيز10062251942084748

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيعبد المؤمن محمد جنيد اسكندر10063201941399023

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد جبار خليل ملبس10064221941099050
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيهاجر عصمت كاظم مهدي10065271942081090

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيمؤمل عادل عبد االمير عبود10066251941004048

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور الهدى عادل عدنان جواد10067251942100401

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلتطبيقيبنين محمد حسين عباس محمد حسين10068231952134003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين جابر حسين10069251941044206

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء رعد شنان عايظ10070251942170177

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين فاضل نجي ناصر10071251942086017

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي قصي عبد هللا شهيد10072241951015058

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيذو الفقار علي سعدون غانم10073151951005045

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكاحيائيحسن علي احمد خلف10074201941033004

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمحمد حسين عبد الرضا عبد الزهره10075271951003058

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيرسول ضايف فنجان كاظم10076291951007063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبيحيدر علي نجيب حمزه10077251921022006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيسما خالد مفتن علي10078251922056054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيبنين حميد كصاد شعالن10079241952117010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيفاديه تومان غازي حسين10080251952084101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيكرار حيدر جواد كريم10081251951205098

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيمكارم كاظم كريم مبدر10082241952124019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىتطبيقيكرار علي فرحان يوسف10083291851013030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد طالل كسار كاظم10084241941042013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيعبد السالم مطر خليف صالح10085191941052021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره مازن صباح عبد الكريم10086101942100056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأستبرق حسين ماجد لفته10087151942055006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد ميثم مهدي مكي10088271941001310

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيرؤى انور عبد الهادي علي10089211942138043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيسجى مرتضى حسن عبود10090271942052089

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عباس عذوب رغيف10091141942113013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي رعد هادي وداعه10092141941022067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيشهد محمد عزيز فرحان10093211942143078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام قيس جميل جاسم10094111942081014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن عبد الحي حميد10095271942056150

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء لؤي جودي خضير10096111942109101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيمريم جاسم عيد اسماعيل10097191942247026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيحوراء جاسم محمد عباس10098211942211007
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء سعد عبد الرضا عبد الحسين10099121942094115

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر رحمان طارق صادق10100111942071109

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك سالم جسام علي10101141942081009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء خليل حبيب شالل10102111942096017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار مؤيد جواد عبد الزهره10103121942107231

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقدس عمر علي محسن10104121942106098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمنير زاهد عيسى علوان10105131941030122

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا حسنين باقر راضي10106121942118072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه جبار دعير رشك10107151942054077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشيرين فرحان حاجي علي10108151942054162

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعال اسماعيل جعفر حسن10109121942107178

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايه ياسر ناصر حسين10110131942070039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائياالء خضير عباس حسين10111241942220026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيدعاء عبد الناصر عزيز عباس10112101942119022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهره علي عبد الرزاق عبود10113131942121070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك سلمان فليح طاهر10114121942112041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم قاسم محسن ابو كطفه10115121942090057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيزينب صادق جعفر صادق10116181942205044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران محمود رسول حسن10117131942283052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء اسامة فاخر محمد تقي10118121942107095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيمحمد حردان هاشم كنوان10119211941257029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز احمد هاشم حسين10120201941001118

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب اشرف محمد حمزة10121231942142124

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.9الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسفانه عمر احمد شاكر10122101942100060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب ناصر فاضل امين10123131942108028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى مهدي صالح مهدي10124131942126057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا رعد داود سلمان10125101942119026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيشكر محمود شكر شاكر10126211941031022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيايه فاضل صالح علوان10127211942263004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيإبراهيم عبد اللطيف محمد عبد هللا10128191941009001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعفراء محسن ناصر شنيع10129141942136044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيصالح الدين مهدي محمود حسين10130211941014062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيشكران قاسم حيذور هدام10131261942107075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب رعد عبد هللا حسن10132111942067057
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيديانا غصوب طارق عبد هللا10133211942290021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات عادل محمود صالح10134111942081004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء هادي موسى ناهي10135111942065088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء اثير كاظم عزيز10136121942109042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة مؤيد سلمان حسين10137141942142031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد علي سامي عبد الوهاب10138101941020018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر دريد عالء حسن10139141941173033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عباس قاسم خلف10140141941017112

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد علي محمود فرحان10141191941009022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عباس غني خلف10142131942118115

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائيعبد هللا احمد علي جلعوط10143261941020021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيفاطمه منادي محمد اسماعيل10144201942117044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب عباس غالب عمر10145131942121076

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوجدان صباح عكلة طعيمة10146141942121060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائينورس خلف ظاهر عبدالجادر10147181942265020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيفاطمة كاظم غالي نتيشون10148221942154078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيغسق محمد عبد الواحد حسون10149231942109153

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيقبس هيثم فاضل حمزه10150271942089094

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغسق معتز كاصي عبد الرحمن10151111942110087

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيفضيله عبد الواحد علوان موسى10152211942217014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائينور الهدى سهيل نجم طه10153201942149042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيمريم صفاء نجم الدين عبد هللا10154211942099085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيزينل حسين عوني فارس10155171941178042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر باسم جميل شيحان10156131942071092

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عمار قاسم حسن10157141941182006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمؤمل كاظم عبد جابر10158271941007104

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.7ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائياثمار عقيل زهير كاظم10159231942132007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى صالح بهلول عاتي10160141941009064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا سعيد ناصر حسين10161121942107171

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك عقيل محمد عبود10162121942089015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائياماني حسين ابراهيم محمد10163101942102006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسهاد محمد عباس فاضل10164141942111147

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيمنار عطية جبر سلمان10165231942115154

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمصطفى عبدالستار عبدالجبار ثابت10166211941030088
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيمحمد محسن علي احمد10167211941229044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيحسن رياض خليفه حسن10168211941038014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحسن ثامر حسن علي10169261941011024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه قاسم سعدون ماضي10170131942103003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيميس جعفر سعيد كاظم10171261942120232

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيمحمد شاكر محمود خضير10172241941014042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه علي كريم فارس10173111942091003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرواسي مثنى شاكر حبش10174101942091045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك حيدر حميد خليل10175101942105040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيجيهان سمير احمد اسماعيل10176101942109030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد سعيد بسام محمد سعيد جميل10177131941259024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه تركي روكان ورد10178141942108095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحيدر نعيم كاظم بدر10179221941307057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء قاسم صباح عبد النبي10180111942104026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيحوراء رزاق عبداالمير علي10181291942050056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزينب كريم سعود حسين10182211942143054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيوئام طارق شهاب احمد10183211942135080

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن جاسم مرهج10184221942141098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا بسام علي عبد الكريم10185121941001042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك محمد صالح مهدي صالح10186111942105030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عبد الكريم عبد الحسين جبر10187101941003026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيليث ياسر عيدان جاسم10188191941003081

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد ثائر عباس معتوق10189221941002219

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيجمانه زيد احمد حميد10190101942091023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم محمد حبيب ظاهر10191121942094247

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيمنار باقر جار هللا صايل10192261942132143

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة فاضل احمد يوسف10193121942115010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبراء سلمان خضر عصفور10194231942271072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيجنات محمد كريم خميس10195131942126012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه سعد منصور حسين10196131942104006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سالم غضبان مراد10197131942092023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى صباح ياسين هاشم10198151942054287

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكمال الدين خليل نعمة مطر10199141941023046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه عماد صالح محمد10200101942090041
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيزهراء علي سعودي دحام10201181942183051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيه ماهر حبيب ماجود10202121942089003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائينرجس عبد الناصر عباس كاظم10203101942076048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصفاء احمد زاير كريم10204141941017048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى محسن عودة عثمان10205141942132044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيسجى احمد عبود محمد10206141942152011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايمان مجدي عطيه السباعي10207111942108009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيمحمد هاشم محمد حمد10208201941009079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمصطفى كريم محمد جامل10209211941002139

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيسجاد هاشم عبد حميد10210271941046046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيخديجه غسان حسين محمد10211101942091025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيفرح محمد موات بجاي10212261942120196

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبراق صادق عنون مهدي10213241942108020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيايالف فارس كريم علوان10214121942109017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات احمد علي عبد الحسين10215111942105014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عالوي صدام عللك10216131941012072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيف احمد جار هللا وحيد10217151942040079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار كريم كصاب حسن10218221941084020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميمونه قيس عباس حسين10219121942106112

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء البتول خالد مرهون غضيب10220131942121057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيحسين عبد الخالق منصور فرحان10221221941046021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائينرجس حاتم فرهود مزهر10222221942143281

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمصطفى ناظم درويش ديوان10223201941002049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عادل رحيم حسين10224141942111110

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائياحمد سعد حسين عليوي10225261941038010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء قاسم داغر حريبي10226131942098071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيتسنيم نعمه هويدي جديع10227191942145012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب حسن علي حسين10228151942050051

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائياحمد رمزي سوادي جالب10229151941014001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف حامد احمد محيسن10230111942067022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى479.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمصطفى ماجد حميد ابحيلج10231271951004079

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى479.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغسق عمر صباح حسون10232111952100010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عدي احمد عبد10233111951210005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى663.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيهبه علي عبدالكريم يونس10234131942108079

337 من 301صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيرحمه سالم حسين علي10235181942262009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيضحى علي حسين علي10236211942097090

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عادل حسين خدادة10237121942107224

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى650.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهيفان عبد الجبار رحيم جاري محمد10238141941022118

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسنين محمد عبود خضير10239111941041007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائينبأ وائل فاضل حسوبي10240191942160078

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيايثار قاسم عبود فالح10241101942096011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيديار عبد الهادي عطا سهيل10242211942231010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى642.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه عقيل ناجي راشد10243101942078110

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد قاسم رضا جواد10244121941206046

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديمه محمد عصام يوسف10245141942078031

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر عبد السالم محمود مصطفى10246101941016054

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي محمد كاظم فرحان10247271941014148

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه بهاء الدين عثمان حسين10248111952080016

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيمؤمل حسين مضعن دحام10249241951012057

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه علي نعوم صالح10250291952052025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى474.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيامير حيدر محمد جاسم10251161951083018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيصالح طه احمد محمد رؤوف10252161951108029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار احمد علوان حمزة10253121851031086

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيصادق فراس صادق حميد10254111951018029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين حامد محمود عزيز10255111942070033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى460.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا علي سلمان حسين10256101951205088

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةتطبيقيمحمد الباقر علي صباح ناصر10257161951018027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.3ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي سلمان مجيد فالح10258101941048021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم كاظم عبد الحسين مصطفى10259101942115192

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيضرغام حيدر احمد جاسم10260131941051024

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر مهدي جابر هليل10261141941018052

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيربى رسول راضي حمود10262141942105017

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح جاسم محمد عباس10263131942111081

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيقاسم مصطفى جواد كاظم10264271941001227

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار حسين علي حسين10265101942114059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد فخري شمس روكان10266141921038149

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيغصون عوده فندي منشد10267111922089096

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيعلي عبد االمير محمد عبد االمير10268101921015049
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبينور قحطان مهدي عباس10269181922236053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل ثامر كامل جاسم10270121922102042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبينور سمير مجيد سمين10271131922098179

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي فالح حسين10272141922144023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيزينه قصي محروز جاسم10273131922080038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك مجيد حميد جمعه10274111922068014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل مهدي صالح جبر10275151921020116

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيعبدهللا احمد صدام عبدعلي10276121921047085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبييسر لبيب عبد احمد10277131922073121

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد مهدي كامل منصور10278111921017062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم هيثم قاسم عباس10279141922081024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى ساجد رحيم سلمان10280131921030064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عدنان حميد زامل10281141922074058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيرياض جلوب صالح علوان10282261921156014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينجود قيس محمد حسن10283141922079118

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيعمار سلمان داود سلمان10284111921019021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه سامي طارق بشير10285141922081019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيطيبه عبد الكريم عدنان علي10286131922091075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي احمد عباس مهدي10287151921018073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر صادق جبر خلف10288141921061014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيمحاسن احمد موسى عبد هللا10289141922144049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيمالك نبيل صباح محمد10290131922098162

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد علي صالح محمد10291111921029060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى علي حسين علي10292131921009123

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيزينه رعد عبد اللطيف خماس10293131922073056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر حسنين جواد كاظم10294141922098019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى علي شرقي جبر10295151922055060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي كريم حافظ مرداو10296141921024168

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيظالل فرحان داود سلمان10297111922075045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياكرم كاظم علي شناوة10298141921200012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء قيس زبار خميس10299141922067057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيايمان حسين سعيد هزاع10300121922095009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عامر عبد الخالق محمد صالح10301111921009112

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمحمد سعد قادر الياس10302131921003064
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي هاشم جاسم حسين10303151921011041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيياسر محمد صالح جاسم10304101821027120

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين خالد داغر حسين10305141921030019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد الرحمن اكرم جبار خزعل10306151921001076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيزينه مالك صالح علي10307131922075020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه باسم سلمان شكر10308131922080052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى قاسم عطية عبود10309141921030082

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى طه علي حسين10310111921019027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبة جمال مهدي علي10311121922134115

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيسجاد عباس محمد خليل10312131821009053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيسيف نزار حسن رشيد10313261921156018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح سعد ناصر خماس10314141922111054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيريم عامر حسن علي10315111922104036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيعذراء محمود صالح سلمان10316111922084076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد رياض محمد جوعان10317151921005093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيمرام ماهر شاكر محمود10318131922104041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيزينب رياض علي خلف10319101922092008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيهمام رياض قاسم احمد10320111921181145

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل حيدر صاحب محمد10321141921009058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيساره حمزه شخير عمران10322141922093051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود عادل عباس محمد10323111921057094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبييونس حازم خضير صيهود10324131921003074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا ماجد احمد محمد10325131951001041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيحيدر بسام تركي ثامر10326131951012040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيصادق عالوي حيدر شفلح10327151951007047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقياحمد قاسم صبيح عمران10328231851001004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا عمر هادي صالح10329111951021052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيايه علي حسين قاسم10330211942137029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيهبة هللا طارق حسين سالم10331261942120262

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيمصطفى علي محسن داخل10332271941030047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.5ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيبتول جواد علي جودة10333121942109019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى محمد حسن موسى10334241941071070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيفرقان هيثم ساجت دغيم10335221942170076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمحمد عمار محمد اسماعيل10336271941011118
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيبشار حسين ظاهر حبيب10337261941050010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيسكينه مؤثل سلمان نجم10338211942107041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمصطفى رحمن عبد ردام10339261941011144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيعلي عدنان محمد سلمان10340231941025033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عقيل كاظم عبادي10341251941208035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيفراس حمدان كاظم كايم10342261941026027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل فالح شاهر جاسم10343241941034043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائينواز كامل ازغير عمران10344231941011098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهاله زياد سعيد رحمن10345211942178235

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائينديم محيسن بعيالن دفار10346261941043032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائياشرف محمد يونس الياس امين10347171941353012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيسجاد نعيم محسن شمخي10348221941311034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد الحليم محمد غافل فلفل10349251941045063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك خالد علي محمد10350101942090029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحمزه كريم احمد علي10351211941272061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائينور ياسر محمد رضا10352271942055273

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعبد هللا علي بديوي عبادي10353231941019067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمروه فارس عبيد خشه10354231942088397

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسر صالح موجد خلخال10355111941151057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيهنادي طالل تحسين احمد10356211942294109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد غالي فليح10357131942077010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي عادل غافل فلفل10358251941152047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن حسن علي رحال10359101941020083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيسيف كريم جليل دخيل10360231941020168

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيضياء الدين محمد رسول جواد10361231941020171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشهد مهيمن احمد محمد10362141942094099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمهند اياد كاظم عبد10363271941002201

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي عدنان كاظم راشد10364261941038112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطاحيائيعباس حميد ماجد كطوف10365261941208017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن فرج وحيد جابر10366221941367006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيمهدي علي نافع كاظم10367221941065052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحسن عبد الحسين ناصر حسين10368261941028021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائينورالدين حقي اسماعيل محمود10369211941039048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيختام عالوي جياد جبر10370151942052016
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيصفا مقدام طالب كمر10371231942115098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيحسين هادي عبد شهيب10372151941012016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن علي كاظم العيوس10373221941077023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيحسن خليل احمد عبيد10374231941161005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيأنمار عمار امين رحيم10375211941005002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمحمد عدنان فرحان حسين10376261941044044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيمصطفى نعيم عبود عباس10377221941274030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عمار كاظم عبد علي10378141941017074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيسيف علي هاشم حسين10379241941167012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيمنتظر طالب عطيه هاشم10380271941024091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائييقين علي حميد ساجت10381261942119058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيعلي سعد حسين علي10382211941282060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائينور عبد الرزاق عزيز جبير10383191942370234

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس محمد رزوقي حسين10384221941099034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيازهر اسماعيل حمد عبد10385201941048033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي نايف رضيو10386241942080129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه رياض موحان حسن10387141942111097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيهند احمد يحيى ناصر10388241942121338

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرواء اسعد عبد شرهان10389151942044064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيرباب عبدالحمزه بنيه بريج10390231942143009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعلي شاكر عباس لفته10391231941181049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيهديل مالك عباس علوان10392231942114129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمصطفى صالح هادي كاظم10393261941011145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيسجاد صالح اعشوي فرفاح10394271941024038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيعلي خضر زامل جازع10395261941034029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عبد الزهره سلمان عراك10396251941022012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيصالح حسن حسين مخلف10397101941009025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائياحمد خضير عباس شطب10398191941019008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمصطفى خالد خضيري جبر10399261941012134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد عمر عبد اللطيف يوسف10400131942079025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ناظم كزار ورد10401141942090077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد محسن حربي عطب10402221941098152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمصطفى احمد عبد الستار شعبان10403191941014069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغسق شهاب احمد جاسم10404111942133051
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى عدنان قاسم ليلو10405111942116020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي غالب عمار10406221941372036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر زاير علي سلطان10407251941045018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيابتهال عزيز جري صوب هللا10408141942071001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد الملك طاهر محمد سلطان10409171941007140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعلي عباس راشد مريد10410221941031120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيغضنفر جاسم حسين زنكور10411251941031538

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيوالء حسين خطاب حمد10412201941250130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حسن زويد حبيب10413141942108036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيزيد عبد االله عبد الحسين سلمان10414271941014087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى زكي محمد كطامي10415151941004058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيايمان حسين خضير عبد الحسين10416221942141032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي عماد حسن خليل10417131941037070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيجعفر بدر شهد حمود10418231941257021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمخلد حسن كاظم شنين10419271941002182

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حيدر غازي سالم10420251941031844

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيمحمد رعد مناجد جديع10421211941017031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيرحمه خليل ابراهيم راضي10422221942125075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد رمضان فهيم حجيرش10423121941026007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيخالد وليد خالد ابراهيم10424191941011061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه حسين هاشم جوده10425151942052017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حبيب طعمه دخان10426131942118132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمود انور جاسم محمد10427261941012126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي عبد العباس مزهر10428241941027068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيحنين كاظم محمد جاسم10429271942056102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محمد سعدون بدن10430141942102047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن كريم عبد الحسين بلبول10431221941359008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء ميثم احمد حسن10432121942105097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد محسن شلتاغ10433141942111251

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيراسم حازم جوامير خميس10434211941272075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد عزيز الفي لفته10435221941309028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنان جبار هاشم شليبه10436141942066028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا عمار محمد صالح10437121942082025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي حسين فضيل جعباز10438271941002113
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد حسين عبد علي اليذ10439141941018003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآية سعد حلو كاظم10440151942055014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد الرسول عبد الحسين جواد عزيز10441221941096048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيصدام عبد مصلح حسين10442181941015018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء حسين تبينه كاظم10443121942094077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائينور فوزي شكر ناجي10444211942097151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عباس محيسن علي10445111942109073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر حسين كاظم يوسف10446111942105126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسحق يوسف علي حسين10447111941016023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب قاسم حسين علوان10448131942118153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيشكران يوسف حاجم صحين10449221942141156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء قاسم سلمان سحاب10450121942094089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية العباس للبنينكربالءاحيائيمنتظر عباس داخل حسن10451271941043015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسن عبد االمير عبد10452251941014113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره حميد حسين غالي10453151942051094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب زمام عامر باشخ10454141942090057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة كاظم مطرود نتيشون10455141942081019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيالحوراء زينب كريم كاظم عودة10456221942113016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حسون عبد حسن10457241941203273

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى ناصر طاهر جاسم10458121941026188

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيحيدر جاسب ياسر محمد10459221941015014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيجيالن عبد الحسين محمد علي10460261942102035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمحمد شمخي عيد سالم10461261941014085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر سالم تركي عبد10462241941037023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جاسم محمد هندي10463141941047134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران عدنان نجدي جياد10464141942220054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين حميد خليف كزار10465221941098023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيانس عباس حمزه محمد10466231942145009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمهاد باسم محمد سعيد10467111942109131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك مشتاق طالب محمد10468111942067031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيايات حسن مكحول عبد10469221942393017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائيبتول فرقد محمد نجم10470131942401005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر راضي نعمه جوده10471111941023024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيعامر هيثم عامر خضير10472211941065064
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه أحمد محينه عجيل10473151942054192

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه جاسم اسود حاتم10474151942054022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عقيل عادل جاسم10475241941204024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيرقيه خالد حاتم عباس10476211942139063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات حسن شامخ سنيد10477151942047009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب فاضل عباس دلول10478111942084088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه ماهر حسن محمد علي10479101942094016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيخنساء صبحي حسن علوان10480101942220010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيرواء ثائر حسين علي10481261942083035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيامجد اياد جفات فليان10482271941002021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيقيس قاسم حسين بلفوط10483141941030044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد احمد عمران موسى10484231941257143

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمجتبى حسن فرحان جاسم10485271941014179

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد غايب دردش دحام10486241941013115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى فالح حسن كريم10487221941372039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيايمن خضير حسن احمد10488121941030032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيسدن معن كريم جادر10489241942082047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد خلف محيمد10490171941005001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيسيف علي حسن جمعة10491201941017014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيفاطمه علي حرب مسعد10492291942079035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيسلسبيل احمد كامل درب10493231942107067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد المهيمن خالد ابراهيم حمادى 10494111941026072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور محمد جبار حسن10495121942098112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر حميد هاشم محمد10496221941053046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيعباس ناظم عبيس شنو10497231941026014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية عبد الرحمن الغافقي للبنين للنازحينكركوكاحيائيبارق محمود ابراهيم رضوان10498201941043002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حسين حميد شدهان10499141942225031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيقتادة ناظم محمد خليفة10500191941007142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حامد علي عبد هللا10501121942104040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات وهاب فضل دحام10502111942080015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين رحيم سعدون جعفر10503271941151014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق عبد الرسول جاسم محمد10504111942076010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيميثم باسم جاسم محمد10505231941251360

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران خالد محمد بريسم10506111942075050
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا حيدر جبار علي10507151941013045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيباقر ناصر حسين كطان10508261941012025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب حسب حسن عكله10509111942081016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عبد الحسين حسن محمد10510181941146017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيحارث نضال حسين علوان10511131941025005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمسلم عقيل غازي جاسم10512151941071290

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور باسل هاشم عبدالستار10513131942117267

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيعباس عبد الجواد هاشم احمد10514271941151036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحنين ميثم جاسم محمد10515231942120049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عيفان زوين زاجي10516141941047100

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد شهاب نعمه محسن10517151941071012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيمحمد احمد حسن عسكر10518221941020054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.9ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد ماجد داخل عبيد10519141941007072

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسامر ستار دحام عناد10520111941034014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيليث ضرغام محمد كريم10521151941011131

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي ياسر ثامر فاضل10522151941005091

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمجتبى مهدي رمضان حسين10523151941004047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد اسماعيل محمد حميد10524151941011138

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية حطين للبنينبابلاحيائيعلي ناصر حمود سميسم10525231941023023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيمصطفى كريم مهدي فرج10526141941203157

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائييونس محمد مهدي يونس محمد10527171941178133

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حسين علي احمد10528121941014033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي عبد الكاظم علوان حتحوت10529131941002093

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعيسى جوده حسين مطير10530151941005092

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد علي حسين جواد10531171941011289

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيبراق علي حسن عطيه10532231941005030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكريم محمود محسن كاطع10533151941011129

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي حسين علي كاظم10534131941034023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى ناجح موسى كاظم10535251941200193

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيورود قاسم محمد نشمي10536151942046201

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسن عبد الخضر سالم10537141942066044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلمى محمد فرحان عبد هللا10538111942129025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه سيد عيسى علي10539151942047133

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيحليمه عباس خضر عبدهللا10540171942252015
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيخديجة احمد جاسم ساير10541151942055033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيضحى حسن احمد حريفش10542231942128043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيطيبه ماهر محسن نايف10543231942114092

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيهجران عدنان بالل عليوي10544171942034021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيامنه محمد طه عباس10545251942095010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائينور الهدى علي رحمان فرمان10546211942104037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيزينب راهي راوي حسن10547251942119028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيحنان خلف هالل سلطان10548171942234010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيزهراء عامر محمود عبد هللا10549171942280131

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيعائشة محمد جاسم حنش10550191942154019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عباس عبد الستار محمد10551261942132071

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيسجى مهند شريف محمد10552221942135108

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائياستبرق لؤي نامق فهمي10553191942188008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيايات مصطفى حسين جبار10554221942153049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبتول كريم سلمان هميم10555241942121047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيخديجه جليل شالكه ناشد10556221942167020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه محي سهر عباس10557231942080101

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيخديجه نكتل كاظم ياسين10558171942236026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيهدى حسين خليل مهدي10559211942109085

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزيتون موسى سالم كريم10560221942113129

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائينادية احمد عباس عبود10561231942126102

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد عالء ناجي صالح10562141942225092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عماد كزير ناصر10563151942051128

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائينور اسماعيل عبد الجليل احمد10564211942105059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه علي حسين مزعل10565141942111252

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمرسلين حيدر علي موسى10566261942108110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينمارق مهدي نايف حرمس10567231942271403

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل صبحي عبدالمنعم اسماعيل10568131942098054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد نجم عبد هللا10569121942089082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عباس فاضل محمد10570101942091007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء جبار حسن طعيمه10571141942133021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيياسمين محمد حسين احمد10572141942109059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى مهند شهاب احمد10573131941030119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي مراد بديوي عبد10574231941008147
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيانعام حسين هادي عواد10575101942122002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمصطفى مهدي صالح رحيم10576131941025057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينور احمد خلف سليم10577211942094115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حيدر عبد الجليل ابراهيم10578141941019129

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد حسين عيسى10579131942118126

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عادل علي حسين10580141942111183

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء وليد علي حسن10581121942096018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حمدو حماده حمدو10582121941025095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيسجى ضياء حميد ساجت10583231942093082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين علي عكله محمد10584131941016030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم ابراهيم محمد عبد الحسن10585121942112189

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيساره شكر محمود حميد10586131942098090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيموده مصطفى كامل حميد10587181942374052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب علي محمد صادق احمد10588121942091029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب فالح حسن سلطان10589111942112040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضفاف عبد الكاظم عجيل فليح10590151942054174

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار تحرير زامل محارب10591151941001089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيسما قصي رحيم رسن10592291942055076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور هاشم العيبي محيسن10593151942041071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيحوراء حازم يونس علي10594271942064040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي رائد شوقي عبد الحق10595131941012096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جاسم حنون جاسم10596141941179025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائييمام كاظم حاتم طراد10597141942134181

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار محمد خميس محمد10598131942093108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين حيدر محمود احمد10599141942142007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء عالء نعمه جبار10600231942088188

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء فائق خاشع عبد اللطيف10601111942112072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل علي مجيد عالوي10602151941017054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي امجد عبدالكريم ابراهيم10603291941007215

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسكينه فرحان بهيدل كاظم10604151942051105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياحمد مهدي صالح جبر10605101941028014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جهاد محمد اسد10606141941019111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك قاسم عباس كاظم10607101942123058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي سالم علي حسين10608221941093072
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيتبارك فرحان جادر شلتاغ10609291942057066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد بهاء هادي حمزه10610231941020015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر علي عبد عون فواز10611271941005080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيمنار حيدر شاكر عارف10612211942126053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا حسين جبار محيسن10613101942123044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمصطفى مرتضى كاظم جاسم10614271941154116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه خليل حمود محمد10615151942060010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس عامر عبد علي10616111942070082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيحوراء خالد هاشم طليل10617281942065012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء عقيل عبد الحسن عباس10618141942065011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيكاظم حبيب حسين خليل10619261941011106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى جواد كاظم حسين10620151941012071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائينور ناصر محمد طه10621101942101148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر محمد جاسم محمد10622111942096043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمود محمد سعيد حمزه10623111941156093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا سلمان داود سلمان10624141942095051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمحمد صباح سلمان محمود10625211941013106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك باسم محمد جابر10626121942112040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيزينة احمد خليل ابراهيم10627101942122004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي مناضل عبد الكاظم عطيه10628111941026081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهبه اياد احمد محمد10629131942100131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيطيبه جاسم محمد حسين10630181942236098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيساره صادق عبد االمير داخل10631141942071037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران مشتاق ناصر عكله10632111942070108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد حامد حسين حمد10633191941007007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيموج كريم قاسم ساجت10634151942042095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين ناظم محمد غناوي10635151942053022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيسرى كريم حسين عبد السيد10636111942113044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور فالح هادي خليفه10637261942120252

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين احمد صبيح عبد الوهاب10638131942093024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيادريس عدنان محمود علوان10639101941011011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديانا حيدر عبد االمير مجيد10640111942104017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عبد السالم عزاوي كاظم10641101942077077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيسبأ عقيل كاظم عبد 10642211942160020
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء سالم هاشم رضا10643121942104019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيرقيه بشير عبد الوهاب احمد10644181942374024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيكوثر موفق عبدهللا عواد10645231942178021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعمر احمد عطاهلل مخلف10646211941039034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيآالء صالح الدين محمد يحيى10647101942115006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد مجيد حميد عطيه10648131941012147

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى عبد الكريم درويش عويد10649111942077075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيشذى كمال حسن عنيد10650121942109064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائينبأ علي خضير عباس10651231942111093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين علي عبد المحسن شهاب10652111941032020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم فاضل نوري شريف10653111942073090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمرتضى حسن عبد عون لفته10654271941011119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيمريم فرحان عالوي احمد10655191942188119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي خالد زغير كاظم10656271941011076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه عبد االله عبد الكريم جعفر10657131942093002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران كاظم راضي عليوي10658141942069051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائينور الهدى حيدر باقر محمود10659261942104150

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا نوري صبحي حسن10660111942080105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورهان محمد منعم سلمان10661111942070156

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى عدنان طاهر احمد10662151942046199

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيصفا احمد كاظم ضاحي10663231942125066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد السادة رشيد داغر10664231942140060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيفاطمة حسام عواد حردان10665191942246075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيريسان فائز سعيد حمزة10666111941156031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حسين مناتي محمد10667131942094009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد محمد اسعد عباس10668121941031091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيآمنه احمد ابراهيم علي10669231942104001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه طه ياس حسين10670111942127052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيمرام شهاب احمد محمد10671131942116035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيعمار احمد حسين محمد10672211941031034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد هادي عبد بطوش10673151941005067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح مهدي عواد10674171941007204

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء علي جاسم كمبار10675151942052026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار وليد خالد عباس10676101942110080
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينورة طالب محمد عبيد10677101942139070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء حسن طاهر جالي10678151942051028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسالي عبد الزهرة خلف طالل10679151942046113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف الدين سعد حامد علي10680111941026054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه ياسين خلف حريز10681111942084121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائييوسف طالب مناتي شاني10682151941001135

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائيسراج باسم فتيخان ردعان10683191941060010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيميسم مهدي حسين محمد10684221942204132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائياطياف علي رشيد عايد10685101942110007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائيعبد الوهاب طالب نعمة زغير10686111941042028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء احمد محمود عبود10687121942091021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء نوري هادي نصار10688151942054067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عباس مزهر منصور10689101942107041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيزينب هاشم زين العابدين زينل10690171942241041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعباس فائق حسين عكال10691231941181036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عبد الحمزه علي محمد10692141942069041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب كريم يونس كريم10693131942121082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائييحيى عمار سامي محمد10694141941017127

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عالء حسين عويز10695251941031148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد هللا حمزه عبيد10696271941019096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيامير حيدر عبد االمير عباس10697251941009029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى علي جاسم حسين10698111942074014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيزينب علي محمد علي10699181942275042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء قاسم عبد  معين سلومي10700111942076114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محسن عباس جابر10701151942044081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيمحمد علي حمد حسين10702101941155025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيبراق احمد فاضل عبد العباس10703261942132017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد فتيخان خلف10704191941111039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين محمد مخيف عاجل10705141941027018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عدنان فاخر كزار10706141942113014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن باسم محمد مخلف10707131941004022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيأحمد نيسان شياع عباس10708191941104004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائياحمد عدي محيسن حسن10709271941008004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيساره فخري داود سلمان10710231942103057
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيزينب علي مجبل موسى10711231942130026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيغدير والء جواد عبد كاظم10712231942147052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمدين حسيب علي ابراهيم10713201941030149

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.9اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار مهدي محمد عبد القادر10714131942070216

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء فاضل قاسم حسن10715121942231051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيذو الفقار عبد الحكيم عامر كاظم10716241941169028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيورود كريم ادعير محمد10717121942112222

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء قاسم عباس مهاوي10718281942059067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيغسق عدنان خلف عطيه10719211942170057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر عمر علي كاظم10720251941019004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيثريا فاضل عبد سلمان10721131942100028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد العزيز عادل عيسى عبد هللا10722141941009039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيمريم كاظم حسين خليف10723151942401037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم نزار حمود حسج10724151942054248

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيام البنين حيدر محمد كاظم10725181942352004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح عادل عبد المجيد غزال10726111942080119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيجاسم محمد حمزه عبيد10727231941178007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيميس حسيب لطيف مكي10728271942060315

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد محي شنتاف10729191941014075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيزين العابدين محسن رزاق حمد10730261941001067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء حسون بشاره محمد10731141942073091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيقاسم نصيف جاسم بجاي10732121941002033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي احمد حسين عليوي10733231941008122

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيوسام حميد عبد هللا عبد10734191941011189

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن جمال عمر عبد العزيز10735191941021030

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيآيه مكي حمد هللا جاسم10736191942189035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائينبراس مطر محل خلف10737191941086034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيعلي طارق زامل حمد10738191941094014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيحيدر مهيدي صالح عليج10739191941032011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيعمر ثائر رداد شريمص10740191941006041

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ناظر هاشم عبد10741101941041096

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائينادية عيفان نواد ابراهيم10742191942150030

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائييوسف احمد شكر حمود10743191941011200

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد صدام حسين عبد10744171941018186
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن احمد نواف مشوط10745191941114034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيطه رعد نايف علي10746191941360017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيذنون يونس محمود علي10747171941055009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحسن هشام سالم مال حسين10748171941007062

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية الراشد االهلية للبنيناالنباراحيائيزاحم قاسم غازي صكب10749191941119011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيعائشه عبد الرحمن عواد رحيم10750191942189118

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيثابت ثامر ثابت تركي10751191941021013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيحسين محمود محمد لطيف10752211941033014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر نجم محمود نجم10753171941008242

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائياكرم مؤيد خلف داود10754191941046010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيحسن علي عران معيوف10755171941350049

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد هللا محمود فتحي10756171941195007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية ابن زيدون للبنينميساناحيائيمصطفى محمد خليف شنيح10757281941022022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم جبار محمود عاصي10758111941034001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية االحرار للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد حسن خورشيد10759191941005014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين علي حسين مزهر10760231941002066

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس صباح عبد الحسن عبود10761251941049016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيخضير عباس خضير مهدي10762211941352005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد اسعد سعد هللا عبد هللا10763201941303130

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيمريم نصير نعمان ابراهيم10764211942139160

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عادل فاضل عبد الباقي10765171941017151

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر صباح جياد زويد10766141941003104

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائياسيا فالح خزعل صبري10767211942156003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك حميد علي سمرمد10768111942085016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيخوله كريم يوسف وكع10769211942102027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمحمد عيسى عبد عبدال10770211941034083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد الباقر جواد كاظم حسين10771141941028093

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيرند نشوان ثامر صالح10772171942335013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيندى نامق كمال عبدهللا10773201942139106

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزهراء خالد رحمان صالح10774211942140088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيوديان رعد حسن حسين10775211942138169

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيوسن محمد مهدي صالح10776211942136114

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيرواء مقداد محمود داود10777211942136036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد انور ثامر حمود10778131942109025
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةاحيائينور الدين عبد علي رشيد محمود10779241941007027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيجنان احمد قادر محمد10780211942121033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيخوله صباح نوري حميد10781211942178070

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرقيه نوري محمود حسين10782211942145052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيحسين غسان عبدالحسين علي10783211941009061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسن نزار عادل اغضيب10784211941002033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيمصطفى علي ابراهيم مبارك10785211941039044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائينوره عبد الحميد شرقي داود10786211942102122

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيرقيه محمد مهدي محمد10787211942263008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهدى حسين علي اسماعيل10788211942178241

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة محمد مظهر عبد المهدي10789131942086072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيايالف جواد طه جواد10790211942105004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيتبارك محمد تحسين رشيد10791211942167007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائينور صدام عبدالكريم حميد10792211942291091

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيصفاء غانم ذياب محمد10793211941005068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد بشير زايد خلف10794141941012037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيأيه احمد ماهود منصور10795211942097006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيغفران ستار صالح جاسم10796211942293033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيسيف صالح الدين سبع خميس10797211941012046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيعبد هللا عمار تركي بدر10798211941263010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيحوراء عبد حسن علي10799211942120010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قاراحيائيعلي جواد كاظم شغناب10800221941254015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائياسراء ثائر سطاي عبد10801211942145008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيحوراء كريم علي رشيد10802211942121038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيزهراء ثامر خليفة محمد10803211942158015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيشيرين حيدر احمد غالب10804211942148034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزهراء علي ابراهيم علي10805211942140089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيحسن اياد كريم قاسم10806211941005039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيحسين نعمان داود سلمان10807211941065036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيبنان سمير حمود احمد10808211942156015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيصفا مزبان صبري حمد10809211942091114

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيحذيفه محمد يوسف زبالة10810211941011028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيمصطفى ابراهيم مهدي عبدهللا10811211941042031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن عدنان اسماعيل محمد10812211941038034
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبدالمنعم غانم عبدالمنعم محمود10813211941005093

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحيدر عامر فيصل ارزوقي10814241941010064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيفه له نتين نجم الدين مجيد محمد10815201941304105

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيعبير معد عباس فرحان10816211942093045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيقتيبه عقيل عباس عبد10817211941052082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيالرا فؤاد طعمه سلطان10818221942134069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيجيهان خليل رحيم كاظم10819211942159009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا عادل محمد احمد10820121941022086

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائينبيل فالح نصيف جاسم10821211941065132

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيحبيب علي غالب محمد طاهر صالح10822171941353018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيحيدر جبار عجمي امين10823231941001044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائينور خالد عبد الكريم جميل10824211942257023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيعبدالرحيم حسن علي هاشم10825211941038035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيياسين حسين بالل محمد10826171941007256

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينبأ عباس كاظم اسماعيل10827211942094109

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينور محمود شجاع ظاهر10828211942094124

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار رحيم حسناوي كردي10829111942217065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائينجم الدين جعفر صادق جبار10830211941062064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيفاطمه احمد محمد حسين10831211942107052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك فاروق محمد رضا10832271942060077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياحمد عبدالحميد انور علي10833211941009013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيسعد صالح زعيزع قيطان10834291941153135

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيايه سعد خضير عباس10835211942136022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائياحمد صباح كاظم ناصر10836231941009007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيصفاء سالم صالح علي10837211941052046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيداليا محمود جاسم محمد10838211942107027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيساره زيد خلف عبد هللا10839211942140112

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيبتول ادريس عباس حسين10840321942020020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيحسين عماد علي حسين10841211941065034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيزهراء صالح حسين هادي10842211942145064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيباقر كاظم علي عبود10843101941019042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيمناف قحطان صادق احمد10844211941044022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيرجاء قيس فتاح مخلف10845211942151020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيمرتضى سعد حسن محمود10846211941223034
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيسجاد محمد خير هللا محمد10847211941026018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة سعيد شكر هللا قيطاس10848151942046111

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيعلي سالم مهدي حسون10849211941012074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0الخارجيونالنجفاحيائيضياء كريم جفات شمخي10850251941400017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيعبد المنعم محمود عبد المنعم محمد10851271941046061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعلي فارس طالل حامد10852171941020080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىاحيائيسجاد اشرف علي غائب10853171941068019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعبد محمود عزيز احمد10854171941016046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيفراس يونس صالح عزيز10855171941008252

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيعلي فاضل كامل رسن10856261941011095

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةاحيائياسالم حمزه رمضان خضير10857241941026001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياحمد رعد محسن كفش10858211941003014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيحسين علي محمد حسين10859271941034030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائياحمد سلمان هادي صالح10860211941005011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيضحى والس جاسم محمد10861211942121093

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيمرتضى سلمان يبر حمد هللا10862261941171010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن بشار محمود سليمان10863171941028115

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيحيدر عبدالمجيد كوكز عبدهللا10864211941005051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيزينب محمد صباح مانع10865211942151026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائييوسف فالح عبدالحسن عويد10866211941005186

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيرانيا طالل ابراهيم سهيل10867231942119079

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمحمدصادق علي جدوع سلمان10868211941014117

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائياثير حسين فليح معيبد10869211942156002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيمصطفى حسين جعفر حسين10870171941083048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيزيد اسامة علي فرج10871131941020052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.1ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيايه رائد عباس ياس10872211942143017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيضاري ابراهيم مكطف ثلج10873201941261033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيعلي سالم قحطان صالح10874211941043032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمحمود حسين محمود داود10875211941034088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا حبيب جبر جياد10876241941005077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيطه احمد نوري ديالن10877191941003040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيزهراء يوسف احتاجه وجر10878211942110036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيامير مشتاق رزاق كاظم10879231941191005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائييعقوب خلوق مجيد دريس10880211941009220
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيسبأ فارس حسن سبتي10881211942097072

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمحمد االمين شاكر محمود نايف10882131941025045

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد اياد عبدالستار حميد10883171941028201

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيحسين هذال كعود عكله10884171941144032

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيسجاد طاهر كاظم عبدالحسن10885211941004051

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح الدين محمد علي10886171941011273

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمحمد فالح حسين جواد10887211941013110

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيحسن خميس عنون خلف10888211941223002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيايمن احمد حمد عيدان10889211941014026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيكرم ناظم ذنون ايوب10890171941024091

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيخلدون حيدر رضا مصطفى10891211941042009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيدحام صالح سلمان عبود10892211941272073

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد مرزه طرطير مخيلف10893261941012124

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيعلي محمود منصور حسون10894231941067084

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيعلي عباس عبد الحسين سلطان10895231941038048

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيكرار ظاهر جبر يونس10896241941002121

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفاطمه مؤيد محمد سعيد عبد القادر10897171942290234

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيضحى محمد شهاب احمد10898211942133036

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيرحاب فارس شالل محمد10899211942122011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيياسمين محمد رزوقي مهدي10900211942248031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائيجنان خلف ناصر عبد هللا10901211942176008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيغادة مناع عبيد حمد10902321942066033

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياسراء ابراهيم عبد محمد10903211942091019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيهدير برع كريم كاظم10904211942121148

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيصابرين ثامر حسن محمود10905211942099067

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيرغد ستار حسن خضير10906211942141026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيحنان عدنان عاصي متعب10907211942178063

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيايمان محمد حمودي هادي10908211942178036

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيزينب معتز سلمان حرجان10909211942126032

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيشاديه لطيف محمد هادي10910211942178140

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيميقات علي عبد العباس عارف10911211942122044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيزينه جمعه عبد هللا عالو10912181942254019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيشيماء عيال اسماعيل صالح10913211942140139

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء حسن علي فرحان10914211942098060
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيحوراء محمد راضي محمد10915211942139050

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيامنه علي حسن عباس10916251942084064

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية االديبة للبناتديالىاحيائيتقى عصام عبد الواحد وهيب10917211942114005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيولدان مؤيد محمد سعيد عبد القادر10918171942290329

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيهدى جاسم محمد كاظم10919241942107134

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيهبه وليد مهدي صالح10920211942140216

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمؤمل محمد علي بخيت10921261941033094

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيآمنه ابراهيم مهدي عباس10922271942063001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيصفا لفته عيدان حسين10923261942087081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيمحمد ياس خضر احمد10924171941066041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيسجى سالم جخيور شريف10925281942065037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيهديل ماجد مزهر محمد10926261942120267

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمحمد عبد الكريم غالم عباس10927261941027122

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزينب عزيز هادي محيسن10928261942102069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيحنين حسين جليل كنيهر10929261942097034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياسراء حسين مهدي جدوع10930221942204005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيطارق وصفي طاهر مرزه10931261941050028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعبد هللا مالك خالد محسن10932221941031100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمصطفى رياض هاشم حسون10933261941022156

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائينسرين حسين فنجان عنفك10934261942087128

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيخديجه محمد كاظم هنيدي10935261942109038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي كاظم عبد شاطي10936261941003130

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيايه مؤيد عباس شفي10937261942097019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيفاطمه حبيب جواد حسين10938261942071024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيحنان لطيف طاهر جاسم10939261942075029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائياشرف محمد عويد عباس10940261941011011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائينور الهدى محمد نعمه نبوت10941261942099044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزهراء عباس حسين جداح10942261942102057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيمحمد الهادي رضا نعمة حمد10943231941042113

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيدعاء كريم سعد ديوان10944261942108046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية جصان للبنينواسطاحيائيحمزه عدنان شاهين كعيد10945261941036006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب محمد صاحب داود10946261942120135

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيسجاد عامر خوين حميدي10947261941173011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيبنين جواد كاظم عطيه10948261942104023
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيهمام عالوي صابر ليلو10949261941001207

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيمحمد عادل مدلول صكب10950231941010092

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيمصطفى عذاب عبيد زغير10951261941034043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمنتظر حسن رشيد سلطان10952261941001190

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيساجده علي لطيف محمد10953281942065034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائينور سالم خزعل مبارك10954261941012147

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيزهراء ربيع عبد رحمن10955261942099019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية بدرة للبنينواسطاحيائيعبد هللا سمير مفتن شياع10956261941021010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمرتضى جليل نون كزار10957161941075275

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد مفكاس عاصي10958221941077125

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي جاسم خضير نوري10959261941010132

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيوجدان ناجي حسن فراك10960221942175257

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد عبد هللا عليوي10961221941095007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى صالح راضي حمزه10962231941253053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه وسام محمد  جواد10963251942084751

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسام صباح مطر داود10964221941098015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيزينب حاتم ظاهر عبيد10965261942110026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيسحر مالك جمعه صويلح10966261942107070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيورود ستار عبيد كاظم10967261942107118

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك جاسب عبد عكلو10968241942104041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيأوس عمار عدنان عميره10969231941253002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائياوس رحمان محسن عالوي10970261941004007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعلي سالم يونس محمد10971171941080089

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيعلي عارف محمد فرحان10972261941017065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينور لطيف دلي سدخان10973261942088122

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمقتدى جواد رحم عبدول10974221941067123

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيزهراء تغلب كمر سعدون10975261942094022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائياحمد غانم خضير نوري10976261941010015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيحوراء عبد الكريم خلف عزيز10977261942106034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حسن خميس سمين10978261942080072

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيعباس هادي مطرود نعيمه10979221941274017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائياحمد حسين حمد حليحل10980261941010005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى بشار ناصر فرهود10981221941098157

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد سالم تايه محمد10982251941200160
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيجعفر رشيد عطشان كريم10983261941010024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي داخل عاتي جابر10984221941367026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعباس نعيم خضير بشاره10985261941001095

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيعبير محمد خميس ثجيل10986261942085049

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر علي طالب عباس10987141941003105

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيمرتضى طالب عطية حسن10988231941043059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيحسن ستار خليف علي10989261941014015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عادل حسين تومان10990241942107102

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيبنين سمير جميل هادي10991161942228030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين كامل عزران طاهر10992221941053036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية المروج للبناتذي قاراحيائيأزل ضياء هاون حسيب10993221942137001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيرقيه حيدر مطشر زغير10994221942154034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين طالب كاظم عبد10995241941006016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي فواز فرحان حاجم10996241941216018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد احمد عزران طاهر10997221941053115

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيتحسين سليم خيون جدوع10998221941313008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيعلي جابر هرو عذاب10999261941005071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رشاد مهدي عالوي11000221942141108

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمنتظر احمد حمادي عبد الرضا11001271941011126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء مشعل علوان مطر11002261942251013

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي جبار حسن عكاب11003261941038095

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعباس فاضل خضير عبيس11004231941033070

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيمحمد باقر رعد سعدون جواد11005231941040047

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيزهراء حسين درجال محمد11006261942098012

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيشكريه حبيب علي حمزه11007261942074056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيريان صالح جهور محمد علي11008171941178039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيايالف شاكر محمود عباس11009181942205011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى625.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد عبدالرحمن حسين محمد11010201941304130

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيرضا هاشم محمد قاسم11011171941083016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفاحيائيمرتضى جبير كريدي تيفوخ11012251941046029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيبنين عامر علي حسين11013181942238011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحوراء محمد حسين تقي11014271942055071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيكرار جاسم جواد كاظم11015251941034026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائينور حسين عبد فاضل11016181942275078
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيحمزه حسين علي يوسف11017181941035035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد كاظم ضغير ريه11018221941318003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيزينب رائد علوان رحمن11019231942134030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيمروه ازاد احمد عبد هللا11020201942144047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيوسناء محمد فاضل كريم11021151942046202

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب علي عبد الرزاق جواد11022131952131005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقيوسام فالح شاكر ناصر11023261951037021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيمروه مالك بلبول جعيل11024261842092040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبة مؤيد عبد السادة مزعل11025121922134118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى درويش حسون حمد11026111921156117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياراس احمد عباس احمد11027141921026010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيابو بكر رياض فاضل الفي11028101921016002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيرحمه بكر علي احمد11029131922104020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيرواء زهير ابراهيم راضي11030131922098059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعلي قصي جبار لفته11031131921012077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبياماني اسعد جعفر علي11032121922089003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيضحى محمود وهيب فرج11033131922073077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيزهراء اسعد ياسين مهدي11034131922126018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حيدر عبد الباقي ابراهيم11035151921015046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيغدير فؤاد عبد حسين11036131922071060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيحسين طالل علي محسن11037131921011023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيهاشم عبد الكريم رحمان شاواز11038101921005068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيطارق حسن عاكول حسن11039101921013018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار حليم قاسم عباس11040151922049082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رعد مسلم حسن11041141922069019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي قتيبة محمد مجيد11042111921012046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيفاطمة غالب كريم عبيد11043101922107033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيياسر عماد فرج منصور11044261921013209

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىادبيرقية محمد مجيد محمد11045131922227002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيايه موفق صادق رزوقي11046121922116004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيحيدر داخل عاصي فريح11047131821017043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه عادل عليوي دويج11048141922115065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبينور جمال مهدي صالح11049141922070095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيلبنى حسن عبد االله عبد الوهاب11050111922077034
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيايه باسم عبد الهادي سليم11051131922086011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى ثامر شناوة راهي11052141921038153

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا منير احمد محمد11053141921009041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيآيه خالد جاسم محمد11054131922101003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب ماجد ابراهيم مهدي11055121922113021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيقمر محمد جواد محمد صادق محمد رضا11056121922127088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيورود سامي سعدي جاسم11057131922071097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد فاضل كاظم صاحي11058151922046045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيرضا بالل مجيد خليل11059131921003026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس سمير رحمان حسن11060151921007116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عبد الحسن اصالن رحمان11061141922076027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى ابراهيم غني عبد االمير11062141921038157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية النصر المسائية للبنينالكرخ االولىادبيوليد محسن مرعيد حماد11063101821206052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيهبه حيدر شاكر محمود11064131822095040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبينبأ كريم خضير عباس11065101922129041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيجنات عماد ادهم طاهر11066101922111010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيضياء حسن حسين حمد11067101821016023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة سالم كريم محمد11068111922133031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الهدى كاظم حميد طارش11069141852111046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيأيه سالم سليم عبد الرسول11070131952096003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرزاق احمد عبد اللطيف احمد11071111951047008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيموسى كاظم عبد حاجم11072121821202272

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي غانم كريم كاظم11073121921009173

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبينور ياسر اسماعيل كشاش11074111922220089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيساره واثق حميد مجيد11075141922101024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيمياده عمر ناصر مهدي11076141922100088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير ماجد كاظم جواد11077131942098118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيهاشم عباس ذياب حمزه11078151941071334

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الغد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره ياسين محمد علي محمد11079131942114009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد هاشم عطيه كريم11080131951045020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيفاطمه رعد عدنان ثامر11081211922166020

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيأيات عدنان رشيد مجيد11082221852141002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى جبار مطشر علي11083141921028217

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعلي أياد عبد الكريم حميد11084231951051036
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيموسى عامر عبدالرزاق جبر11085131851012154

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةاحيائيمريم باقر كاظم عبود11086161942249006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيعلي حسين علي عبيد11087221941356064

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه هاشم فاضل غانم11088161942183085

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي زين العابدين كاظم محمد جواد11089161941073010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسنين عبد جري سالم11090161941084025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائينبا عدي توفيق عبد الرحمن11091161942280112

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيساره صفاء جعفر علي11092161942455014

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيندى نورس حسن عايز11093161942450068

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره عباس حميد عايز11094161942165263

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيام البنين طالب عبد السادة سوادي11095161942450007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ كريم مشكور محمد11096161942184269

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيدعاء محمود رحيم حسون11097161942226029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم محمد عواد طاهر11098161942192067

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب كاظم عبد محمد11099161942272011

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى محمد سلمان جيجان11100161941001114

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيرحاب عباس عبد الزهرة حسين11101161942333013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه هيثم عبد الخضر عثمان11102161942152178

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد علي شتيل جباره11103161942150029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية659.7ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيافنان جمال عبد الجليل يوسف11104161942232002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية659.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائياميره حسين سالم عبد الواحد11105161942228016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان فاطمه نايف عبد الكريم عبد النبي11106161942184093

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايثار حاتم انس عبد الرزاق11107161942184040

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية658.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهند احمد سالمه محمد11108161942165498

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس علي هليل يوسف11109161942207097

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائياحمد علي نعيمة محمد صالح11110221941019012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيسرى محسن بردان طعمه11111161942332069

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب سامي عبد كريم11112241942108093

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائياسيل عبد هللا فالح جبر11113161942209003

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيتقى عبد الحسين كثير بهار11114161942189006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيغيث محمد عبد حسين11115231941014083

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيذو الفقار سعد عباس كاظم11116231941282032

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتبارك نصار جعفر احمد11117161942165098

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد علي سعيد جاسم11118161942165327
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيحامده حامد عبد الوهاب عبد الساده11119161942184065

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائياحمد محمد كاطع عنقود11120231941007012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحمزه طالب صبر حمادي11121221941002093

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيحسن مهدي وحيد عطيه11122281941007006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى سفاح شعيبث كعيد11123291941005119

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيمريم علي جاسم محمد11124261942116055

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي قاسم محمد جاسم11125161841084078

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى صبيح راهي حلو11126161942184284

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيجيهان عبد الكريم عبد هللا مزيد11127161952146012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عتاب جالب رجي11128161951135018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينغم خالد كاظم ناجي11129161952184101

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء سعدي فيصل نجم11130161952163010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيعمر صفاء حسين قنبر11131161951005043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقياكرم قاسم محيسن حافظ11132161951365219

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية525.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيبنين عالء محمد جاسم11133161952165011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيحيدر عبد المطلب مهدي هاشم11134161941105018

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيايه عماد شاكر مكطوف11135161942187004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنى حسين عبد الحميد عبد الكريم11136161942187036

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور عبد الهادي جابر حسن11137161942165473

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية602.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقياالء فاضل كاظم عبد هللا11138161952381015

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء ضياء محمود حمود11139161952184044

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيانور سرمد لفته اسماعيل11140161951019019

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمالك خلف حيالن شويرد11141161952184094

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الحليم عبد الرزاق عبد هللا11142161951002050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية581.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشهد محمد عبد صيهود11143161942165296

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه منتصر كاظم حالوب11144161952165046

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة صالح منصور الزم11145161942207080

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسن رياض عبد الصاحب محمود11146161951075011

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمحمد رضا احمد حاتم دينار11147161941061030

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عماد عزيز محمود11148161942184294

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيايمان محسن ساجت نعمة11149161942243012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيعمار عبد االمير حاتم دينار11150161941061026

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عدنان عبد الرحمن حمود11151161941084109

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايه عباس كريم ديري11152161942383160
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب عباس صيهود شيحان11153161942165227

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم سامي زغير حسن11154161942165408

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب باسم صالح غضبان11155161942332054

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء شفيق عبد المنعم عبد الستار11156221942139051

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيعبد العزيز شعبان عبد هللا صالح11157161941105025

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد علي جبار حسين11158281951151299

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى علي دوحان لعيبي11159221951053049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيزهراء حميد قاسم كويت11160281952190034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيرقية عادل نواف محمد11161281952075010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيحيدر حبيب خير هللا لفتة11162161951077014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقياسماعيل خير هللا عبد الزهرة خلف11163161951394004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمصطفى رحيم كريم مصطفى11164281951006171

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيعلي عادل عبد الرزاق كاظم11165281951012062

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين محسن نعمه زامل11166281951006047

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك خلدون حسن محمد11167161952190001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا ياسين محي جهلول11168161951433016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ايهاب سلمان علي11169161951049051

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسين ارزيج جبر11170161952383049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيحسنين هادي عبد الحسين مولى11171161851051010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حامد جوخان حميد11172161851043074

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جبار جاسم مخيلف11173161951034121

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيبنين عباس حسن حمد11174161952338008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا صبيح عبد الزهرة عاشور11175161951058040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيعقيله لؤي عبد االمير عبد هللا11176161952150029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء خليل فرج احمد11177161952183006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيرازقيه مصطفى داود فضيل11178161952227013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقينور الزهراء هادي جبر طارش11179161952215026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقييوسف احمد عجيل عبد القادر11180161951052055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيرغدة ماجد محسن شاوي11181161952225015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك طه سكبان علي11182161852204006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيحنان محسن صالح عباس11183161952381026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقينور محمد فالح حميد11184161952152054

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةتطبيقيمريم عالء بدر ناصر11185161952241016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيطفوف احمد عبد الجبار عبد الكريم11186161952383099
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء محمد عبد الرزاق مبارك11187161952240030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم غسان علي عبد هللا11188161951005001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيابتهال علي راضي غضب11189161942163001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيمرتضى علي صبر جاسم11190261941055022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيريام جاسم محمد حميد11191161942183038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد هللا عبد الرسول مهدي11192161942165457

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيحسن كاظم عطب كاطع11193221941091030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمشاعل اياد عبد العزيز فيصل11194161942192069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية البينة للبناتالبصرةاحيائينرجس جاسم وحيد صبيح11195161942291027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيريام حسين عطوان عزيز11196221942168018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الرضا موحي عيسى11197161941034035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيابرار أحمد سالم احمد11198161942152006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائياسماء باسل رومي مسلم11199161942213001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك حسين ناصر جمر11200161942162011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيعلية عبد الكريم علي فيصل11201161942230051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيفاطمه حسين فضل عجيل11202161942309029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهبة احمد عبد علي11203161942161057

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي ياسر كركان ناصر11204221941308026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى سلمان عبد القادر محسن11205161942339010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيساره عادل ابراهيم حسين11206221942125153

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهاله سالم جاسم محمد11207161942165487

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيآيات ظاهر غاوي عبيد11208161942259001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيحوراء عارف سالم حسين11209161942152064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء خليل ابراهيم عبد الرضا11210161942259018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائياستبرق سالم حمودي حسان11211161942253001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائينبا رياض راغب عبد11212161942204064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عماد نصر مجيد11213161942152173

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياحمد يونس خليل ابراهيم11214171941080022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب حبيب حيدر غريب11215161942184138

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب حاتم عبد العالي نجم11216161942152111

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الحسين كاظم عجالن11217161942259026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيحسن عبد الرضا جلود مالح11218221941045004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمنار رافد هادي كاظم11219161942228119

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيفاطمه خالد خليل جعفر11220221942104033
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قاراحيائيمصطفى طالب تالي عباس11221221941073013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد غانم بجاي ماجد11222221941060037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيسرور مراد كاظم عباس11223221942103121

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيكاظم نعيم حريجه مطرود11224221941045013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسحر عبد الكريم حمد حمود11225161942165279

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كامل طالب حميد11226221942125116

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيرائد ياسر فاطس شكبان11227261941038062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياسراء طعمه عزيز طاهر11228161942152014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيجيهان علي انور جاسم11229261942094014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيازهار علي جبر دعير11230281942062001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةاحيائيمها ياسر جابر ناصر11231161942241026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيهدى حازم حسين علي11232281942075028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيامنه حازم مجيد لفته11233161942228014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جابر كاظم جابر11234161942293015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب راشد غضبان هاشم11235161942278014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيه دريد مكي عبد اللطيف11236161942145055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيمحمد سلمان مزهر جياش11237291941004100

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيزهراء عيدان سكر سويهي11238221942104019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيليليان جمال كاظم عباس11239221942103159

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيعلياء محمود جالب خلف11240161942202121

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيرحاب كريم سفر عبود11241291942153035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيزهراء عادل غانم عبود11242161942218045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد عطية عبد االمام11243161942294009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن مهدي ناصر عبد هللا11244161941076011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيخديجه علي عبد الحسين عبد ربه11245161942164013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد كريم عبيد سعيد11246221941076119

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيخديجة عبد الرسول حميد طعمه11247161942226027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد راضي عبد العظيم11248221942392023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيهيام نعمة عودة نعيم11249161942452035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيبتول وليد جيخاو مشكور11250161942240015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيهاجر جبار ابراهيم جادر11251161942218122

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم اسامه اسماعيل ابراهيم11252161942165398

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيحوراء رزاق داود سلمان11253221942104010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى كمال صابر ناصر11254161942190010
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيتبارك علي عبد االمير يوسف11255161942247016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمهيمن حيدر علي حسين11256271941005293

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيسبأ قاسم محمد موشلي11257281942074035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائينور سمير خضير راشد11258221942103183

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائياسيا اسعد جيتة كشيش11259161942207005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيأيالف صمد سالم غضبان11260161942238004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشهد مثنى عبد الحسن عبود11261161942165295

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم عبد الخضر ربيع لذيذ11262221942412059

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيزيد عواد خلف سهر11263251941150149

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة رمضان عودة حسين11264161942204053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيامنة كريم خنجر راهي11265161942226013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى هاشم شريف رحم11266221942204150

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيرضا مخلص عبد العظيم ابراهيم11267241941031024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائياحمد رحيم عطية مذبوب11268221941058002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيزهراء قاسم عزيز سلمان11269161942234044

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيحوراء تركي عجيل شذر11270261942094016

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد ثاني جبر11271161942145091

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيمحمد ثقيف ياسين مكي11272161941309012

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائياستبرق عفيف فاضل علوان11273161942234004

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء وعد مزيد ماضي11274161942202083

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائينور الهدى برزان جايد حسين11275161942153067

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية591.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حيدر حميد حسن11276221942204073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيايناس سلمان عبد الحليم حسن11277161942280018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيكوثر رهيف صالح عناد11278281942068077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيحسن جهاد لهوين عبد11279221941006008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائينور كريم كاظم زبون11280281942062054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيمريم رياض عبد الزهرة فرحان11281281942051092

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيتبارك محمد رحيم جاسم11282281942064008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد امين محمد عبد11283221941040136

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيرزاق صبار حميدان ثاجب11284221941099019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيسكينه رحيم عبد هللا هبيش11285281942051071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحيدر عالء حسن مطير11286221941039052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب صبيح رحيل مسير11287221942153178

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيسجاد مالك علي حسين11288221941015017
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيرسل خالد خنجر مخيلف11289281942059045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمؤمن علي عبد العالي رهيف11290261941028087

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيمحمد أحمد عودة شاكر11291221941021093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد المحسن محمد محسن11292161942220011

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد سالم محيسن حاشوش11293221941100029

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمصطفى صالح مهدي جواد11294271941019111

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيحسين علي بهو كناص11295261941012042

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلاحيائيعلي محمد علي كاظم11296231941280013

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيرباب سعيد كطل هنيدي11297221942424056

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيتقوى نبيل نعمه محمد11298221942102011

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيسوسن كريم عبيد عسكر11299221942165077

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيختام هادي صكبان حسون11300221942141079

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيرند صباح حسج سنام11301221942391021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء طالب نعمه جاسم11302221942165050

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد كتاب جازع11303221941003131

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرويده صادق هليل معلة11304221942113094

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيسجى مرتضى رياض جاسم11305221942103120

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء جابر ابراهيم عبود11306221942162041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيمالك محمود شاكر فاخر11307221942154083

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيمريم مشعل ناصر حسون11308161942210087

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب وليد حسن علي11309221942185068

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.7ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيفرح عبد الرضا حسن سعود11310221942421070

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل طالب نعمة بدر11311221941096075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيهدير علي عبد الحسن عواد11312221942125288

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيامال عزيز علي حسين11313221942103019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيهاجر عدنان عوده محيل11314221942323336

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعلي شهيد حسين كاظم11315221941013093

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد السالم جبار محمد11316221942153146

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيسجى كاظم حميد روضان11317221942125163

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيمنار عبد هللا علي جاسم11318221942155106

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيمنار حميد كسار عنيد11319221942126042

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيرملة عادل نعمة حسين11320221942128033

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائياسراء محمد عبد الحسين خليف11321221942143009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه فريد محسن مطرود11322221942321129
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيوجدان علي رحم برهي11323221942392050

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيحوراء ستار جبار خليف11324221942259007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيزهراء اياد محمد وداعه11325221942150023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيايه حمزه جبار حنون11326221942112015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيبدور احمد حميد جاسم11327221942113030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيعبد العزيز ساير داخل نايف11328221941011027

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء اسامه حامد طاهر11329221942154036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيزينب حسن مطشر عجيمي11330221942147039

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائياديان كريم بشير نعمه11331221942412005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد كاظم عطب كاطع11332221941036263

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيزهراء سمير عبد الستار حسون11333221942116021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء محسن جبر محيسن11334221942178047

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحمزه خضير جاسم ساجت11335221941053041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيعباس لفته نعيم زغير11336221941037059

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيحسين حيدر جرد حسن11337221941007025

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحيدر قاسم حسن خضير11338221941003061

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيأحمد محسن صبري سلطان11339221941009001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيزينب شاكر خلف جعفر11340221942102035

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائياية رائد حسين مراك11341221942117004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائياشرف عباس فرحان كاطع11342221941356009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيصادق عبد الحسين جار هللا محمد11343221941003083

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيحنين صالح مهدي علوان11344221942154025

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيحسن عبد علي هادي كشيش11345221941046012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسجاد ثائر سلمان كاظم11346221941002109

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيكرار حسين سوادي علي11347221941029084

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيحسين احسان عطيه ثامر11348221941011008

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر حسن جاسم11349221941093097

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزينب خالد طبيج لفتة11350281942069029

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار محمد عبد زويد11351221942203086

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيزيد احمد راضي علي11352251941008073

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيرحاب حميدان بعرور علي11353221942146018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزينب حسن نفاظ عويد11354221942190121

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قاراحيائيسجاد سهيل عبود عاصي11355221941312015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي حسين عبد الرضا كريم11356221941036164

337 من 334صفحة 



قسم الحاسبة 2020/2019قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 

2019/2018لخريجي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا صالح عبد هللا كنف11357221941001053

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيمرتضى صابر دخيل جبير11358221941015037

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمصطفى واثق عبد اللطيف عبد الوهاب11359221941003238

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيغدير حامد كماش منشد11360221942156125

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين خضير محار عيال11361251941031193

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية610.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء علي شجر نعيمه11362221942165053

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية610.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن جاسم حسن خضير11363221941306047

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية610.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائييوسف حليم سعود مهاوش11364221941068038

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد صعيصع محيسن11365221942178058

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حيدر ريسان مزيد11366221941065027

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيضياء حسين جبار ثجيل11367221941093056

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد نعيم جلود11368221941076042

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيمعصومه فاضل سروال خضير11369221942154082

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيمأب سليم سمير عبد11370221942157079

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب سامي طاهر فعيل11371221942153174

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائياسيل عبد الرحيم عبد الصاحب جابر11372271942102004

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية597.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةذي قاراحيائيزهراء علي عبد جابر11373221942260003

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية594.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائينور سعدي جواد كاظم11374221942203096

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية593.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب هادي عبد الحسن عبد11375221942203060

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهاجر هاشم موتان هليل11376221942113287

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس عباس ثامر مانع11377221942394076

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صباح مزيد علوان11378161942207042

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى جبار لفته جابر11379161951010092

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد طاهر حسين مهدي11380161951006105

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةتطبيقينور الدين نجاح سلمان نعمة11381161951133023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي جعفر جاسم عيسى11382161951352125

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعباس منير داود حميد11383161951022046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيعلي عدنان احمد ناجي11384161951061071

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةتطبيقيمريم سرحان عيدان سرحان11385161952294019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقياكبر علي مكلف نوشي11386161951056006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيضحى علي الزم حسن11387161852283029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا احمد11388161951360021

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمرتضى اياد عطيه دخيل11389221941001097

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى عباس هادي حمزه11390241951016095
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيزينب محمد عباس محمد11391281952063022

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد اياد كاظم حسن11392161951075082

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد علي جبر نفاوة11393161951098006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم صاحب غضبان11394161851084239

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيانفال مسلم جابر كاظم11395161922233002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيزهراء صفاء علي حسن11396161922209025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيمحمد الباقر بشير حسون محمد11397161921052071

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيمنار عدنان عباس معتوق11398161922236046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةادبيحسين مؤيد جواد كاظم11399161921371035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيامين علي كاظم حمد11400161921049008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيغدير علي زغير جابر11401161922239035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيفاطمة علي خضير ياسين11402161922294037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0الخارجياتالبصرةادبيابرار محمود ناصر محمود11403161922401003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيعلي صالح مهدي غضبان11404161821039065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيشكر حمودي لفتة عبد هللا11405161821097031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبياحمد عماد مصطفى صالح11406161821039005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيمريم عباس حمد خشان11407161922461013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةادبيسيف علي حنون حمود11408161921073011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيامينة ناظم بدران عبد السيد11409161922210009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبينرجس سلطان لفتة عبد الرضا11410161922210105

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبيسجاد كامل فرج جابر11411161921092016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبينسرين سامي عبد الصمد محمود11412161922253047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيمروة محسن علي طاهر11413161922254041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيهدى حسين علي حاجي11414161922194086

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمه عبد علي كاظم مهدي11415161922174049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيزهراء رسن حويجي جويد11416161922254018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيآيات محمد كاظم راضي11417161922194009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيعلي هاشم عبد الرضا زباري11418161921012043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيسكينة حسن علي فاضل11419161922254031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيفاطمه اسعد دشر حسان11420161922265045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيزهراء اكرم عبد الخالق علي11421161922216018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية الصمود للبنينالبصرةادبيعلي ماجد كريم يعقوب11422161921435018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةادبينور حاجم سلطان جثير11423161922293005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبياباء عادل عبد الجبار قاسم11424161922241001
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية379.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيكرار وليد بريدي عبيد11425161921018016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيديانه نزار عبادي علي11426161822265012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبياديان نعمان داود محمد11427161922172007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيحسن ابراهيم شعبان حسن11428161821056005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيعباس باسم حمزه عباس11429161951048007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيزينب أحمد عبد اللطيف اسحاق11430161952219020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احمد فاضل بصري11431161851036103

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيياسر عبد علي رزاق شعبان11432161851063085

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد فاضل غانم ناصر11433161951357328

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةتطبيقيسيف محمد داود علوان11434161951099012

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عباس عبد هللا فياض11435161951089019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيسجى رافد عبد الكريم ياسين11436281922056034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبيضحى ايوب حسين عبد11437221922212003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيرسول كيطان عبد فهد11438221941003067
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